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Toelichting op de wijzigingen in het TPOD projectbesluit



Huidige versie TPOD projectbesluit (2.0.1)

• STOP-model BesluitCompact + RegelingVrijetekst

• OW-objecten voor vrijetekstinstrument

Hiermee kan een projectbesluit worden gemaakt met een 
vrijetekstdeel dat het project en de te treffen maatregelen beschrijft

Met de huidige versie is het niet mogelijk om het omgevingsplan te 
wijzigen
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De wijzigingen in TPOD projectbesluit -
doorontwikkelingsonderwerpen
1. TPOD maakt het mogelijk dat het projectbesluit het omgevingsplan 

wijzigt

2. Beschrijven wat de plek is in Besluit of Regeling voor de 
onderwerpen die op grond van Omgevingswet en Omgevingsbesluit 
in het projectbesluit moeten/kunnen voorkomen: wat komt waar

3. Beschrijven welke producten en gegevens per procedurestap van de 
projectprocedure moeten worden aangeleverd

4. Beschrijven hoe en waar de terinzagelegging van op het besluit 
betrekking hebbende stukken (PDF’s) verloopt
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De wijzigingen in TPOD projectbesluit –
overige onderwerpen
5. MultiLijn en MultiPunt nu ook toegestaan

6. Verwerking ‘Notitie Werkwijze Geo en Locaties in 
omgevingsdocumenten’
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1 Mogelijk maken dat het 
projectbesluit het omgevingsplan 
kan wijzigen
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Projectbesluit wijzigt omgevingsplan

• Wijzigen omgevingsplan door projectbesluit: meervoudig 
bronhouderschap

• STOP/TPOD-standaard biedt technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap: tijdelijk regelingdeel

• Tijdelijk regelingdeel: technische term voor onderdeel van 
geconsolideerde regeling dat afkomstig is van ander bevoegd gezag dan de 
‘eigenaar’ van het omgevingsdocument

• Tijdelijk regelingdeel wordt al gebruikt voor voorbereidingsbesluit en 
reactieve interventie, is daarvoor al geïmplementeerd en getest in DSO-
keten

• Tijdelijk regelingdeel is in regelingenbanken op overheid.nl en in DSO-
viewer te zien als (te onderscheiden) onderdeel van de geconsolideerde 
versie van het omgevingsplan
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Tijdelijk regelingdeel als technische invulling 
van meervoudig bronhouderschap
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Tijdelijk regelingdeel als technische invulling 
van meervoudig bronhouderschap

9

Tijdelijk regelingdeel bij projectbesluit:

• Conditie: beschrijft verhouding 
tijdelijk regelingdeel - hoofdregeling

• Omgevingsplanregels waarmee 
projectbesluit omgevingsplan wijzigt



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling 
van meervoudig bronhouderschap
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Tijdelijk regelingdeel als technische invulling 
van meervoudig bronhouderschap
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Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor 
project op grondgebied meerdere gemeenten -
kaartbeeld
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Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor 
project op grondgebied meerdere gemeenten -
Besluit
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Besluit

Artikel

WijzigArtikel 1

WijzigArtikel 2

WijzigArtikel 3

Artikel



Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor 
project op grondgebied meerdere gemeenten
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Tijdelijk 
Regelingdeel 
gemeente A

Tijdelijk 
Regelingdeel 
gemeente B

Tijdelijk 
Regelingdeel 
gemeente C

Vrijetekstdeel
projectbesluit



Bekendmaking in publicatieblad: Besluit met 
vrijetekstdeel en tijdelijk regelingdeel
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(…)

Gemeentestad
Gemeentestad

Op deze regeling is een projectbesluit van toepassing.

01-07-2022 Regels uit projectbesluit Rondweg Gemeentestad

projectbesluit

Tijdelijk regelingdeel uit 
projectbesluit

Hoofdregeling 
omgevingsplan

Geconsolideerde 
regeling van het 
omgevingsplan

Omgevingsplan met tijdelijk 
regelingdeel en hoofdregeling
in DSO-viewer
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Vrijetekstdeel projectbesluit in DSO-viewer
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Op deze regeling is een projectbesluit van toepassing.

01-07-2022 Regels uit projectbesluit Rondweg 
Gemeentestad

Omgevingsplan in DSO-viewer: hoofdregeling 
en tijdelijk regelingdeel uit projectbesluit
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Gebruik tijdelijk regelingdeel

• Voorlopig alleen mogelijk voor definitieve versie projectbesluit, niet voor 
ontwerpbesluit

• Gebruik tijdelijk regelingdeel is niet verplicht:
• overgangsrecht: omgevingsplan wordt niet gewijzigd

• tot een bij KB te bepalen tijdstip hoeft het projectbesluit niet de regels van het 
omgevingsplan te wijzigen

• projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor 
zover het in strijd is met het omgevingsplan

• alternatieven beschikbaar: gemeente wijzigt omgevingsplan
• voorbereidingsbesluit + instructie aan gemeente
• samenwerking: waterschap/provincie/Rijk stelt projectbesluit vast, gemeente wijzigt 

omgevingsplan (evt. i.c.m. instructie)

→ dan worden van TPOD alleen het besluit-deel en het vrijetekstdeel gebruikt
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Verwijzing

Zie voor het wijzigen van het omgevingsplan TPOD projectbesluit 3.0.0-
cv:

• Par. 2.4

• Par. 4.3, m.n. 4.3.4

• Hoofdstuk 8

• Par. 9.2

• Par. 9.7
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2 Wat komt waar
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Onderdelen

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit: 
• Artikel vaststelling omgevingsdocument met 

verwijzing naar regeling in bijlage
• Overige artikelen

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regeling (op overheid.nl en in DSO)

Opschrift

Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)

Bijlagen

(Toelichting)

Dat wat het bestuursorgaan 
besluit, onderbouwing van 
besluit en proces om tot besluit 
te komen
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Algemene uitgangspunten 
voor besluit en regeling 
STOP/TPOD

Dat wat geldt in de fysieke 
leefomgeving (regels of beleid) 
of wat wordt gerealiseerd in de 
fysieke leefomgeving



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 

Model voor 
projectbesluit
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RegelingVrijetekst

Tijdelijk regelingdeel

BesluitCompact



Inhoud projectbesluit

Omgevingswet en Omgevingsbesluit bepalen wat het projectbesluit in ieder geval moet bevatten:

• Beschrijving van het project, relevante permanente en tijdelijke maatregelen en voorzieningen, maatregelen ter 
voorkomen, beperking of compensatie van nadelige gevolgen

• Beschrijving participatie, resultaten van uitgevoerde verkenning, incl voorgedragen oplossingen en uitgebrachte 
adviezen 

• Bepaling dat het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning, maatwerkvoorschrift, verkeersbesluit, besluit 
tot onttrekking van een weg a/d openbaarheid, besluit tot vaststelling GPP als omgevingswaarde 
(voor omgevingsvergunning kan instemming en advies ander bestuursorgaan nodig zijn)

• Buiten toepassing verklaring van regeling van lager bestuursorgaan

• Termijn waarin gemeente geen regels mag stellen die het uitvoeren van het projectbesluit belemmeren 

• Bepaling dat het besluit met inachtneming van de daarbij gestelde randvoorwaarden kan worden uitgewerkt 

• Wijziging regels omgevingsplan

• Projectbesluit waterschap behoeft goedkeuring GS
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Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 

Wat komt waar
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• Beschrijving project, maatregelen e.d.
• Bepaling dat projectbesluit geldt als 

omgevingsvergunning, maatwerkvoorschrift, 
verkeersbesluit, besluit tot onttrekking van een 
weg a/d openbaarheid (incl beschrijving 
instemming/advies)

• Buiten toepassing verklaring van regeling van lager 
bestuursorgaan

• Termijn waarin gemeente geen regels mag stellen 
die uitvoeren projectbesluit belemmeren

• Bepaling dat projectbesluit kan worden uitgewerkt, 
met randvoorwaarden



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 
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Wat komt waar

In het projectbesluit wordt aangegeven hoe 
de omgeving is betrokken (participatie) en 
wat de resultaten zijn van de uitgevoerde 
verkenning, incl voorgedragen oplossingen en 
uitgebrachte adviezen

Aanbevolen

Alternatief



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 

Wat komt waar
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Voor zover dat uitdrukkelijk in het projectbesluit is 

bepaald, geldt het projectbesluit als

besluit tot vaststelling GPP als omgevingswaarde

Bepaling dat het projectbesluit geldt als GPP-
besluit

Overzicht van GPP’s: coördinaten en 
waarden in bijlage in STOP-XML

Voorlopige oplossing:

In de toekomst: GPP’s met geometrie, 
Omgevingswaarde-annotatie, GIO’s
t.b.v. interactieve raadpleging, ‘klik op de 
kaart’



Voorlopige oplossing projectbesluit dat 
geldt als GPP-besluit
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Toekomstige toepassing voor projectbesluit 
dat geldt als GPP-besluit
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Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Tijdelijk regelingdeel met regels die omgevingsplan 
wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 
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Het projectbesluit wijzigt het 

omgevingsplan met regels die nodig zijn 

voor het uitvoeren en in werking hebben of 

in stand houden van het project. (art. 5.52 

Ow).

Wat komt waar



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 
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Goedkeuringsbesluit

Door dagelijks bestuur waterschap 

genomen projectbesluit behoeft de 

goedkeuring van gedeputeerde staten

Wat komt waar



Voorbeeldteksten

Voorbeeldteksten voor besluit, vrijetekstdeel en tijdelijk regelingdeel, 
incl. conditie, in TPOD
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Verwijzing

Zie voor ‘wat komt waar’ TPOD projectbesluit 3.0.0-cv:

• Par. 2.3.2

• Hoofdstuk 4
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Besluitdeel Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit (Bijlage A):
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen (Bijlage B):
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 34



Vrijetekstdeel Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 
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Tijdelijk regelingdeel
Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting

Motivering

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
▪ Opschrift
▪ Lichaam regeling (incl. locaties en annotaties)
▪ Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
▪ Opschrift
▪ Lichaam tijdelijk regelingdeel (incl. locaties en 

annotaties)
▪ Bijlagen
▪ Toelichting 
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3 Projectprocedure en per 
procedurestap aan te leveren 
producten en gegevens
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Projectbesluit is onderdeel van 
projectprocedure
• Kennisgeving voornemen

• Verkenning

• Voorkeursbeslissing 
• Voorbereiding met afd 3.4 Awb: ontwerpbesluit, zienswijzen
• Vaststelling 

• Projectbesluit
• Voorbereiding met afd 3.4 Awb: ontwerpbesluit, zienswijzen
• Vaststelling 
• Goedkeuring projectbesluit waterschap
• Bekendmaking
• Beroep (en voorlopige voorziening)

38



Projectprocedure i.r.t. STOP-TPOD-standaard

• Kennisgeving voornemen kg met STOP

• Verkenning STOP/TPOD wordt niet toegepast

• Voorkeursbeslissing kg met STOP of huidige methode, (ontwerp)besluit niet 
met STOP/TPOD

• Voorbereiding met afd 3.4 Awb: ontwerpbesluit, zienswijzen
• Vaststelling 

• Projectbesluit
• Voorbereiding met afd 3.4 Awb: ontwerpbesluit, zienswijzen kg en ontwerpbesluit met 

STOP/TPOD
• Vaststelling besluit met STOP/TPOD
• Goedkeuring projectbesluit waterschap niet met STOP/TPOD
• Bekendmaking kg en besluit met STOP/TPOD
• Beroep (en voorlopige voorziening) procedure-informatie en mededeling uitspraak rechter 

met STOP/TPOD (Nog niet in A-release STOP/TPOD en DSO-keten)
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Projectprocedure in TPOD projectbesluit

Iedere stap in projectprocedure beschreven

• Juridisch kader

• Aan te leveren product: kennisgeving, besluit

• Aan te leveren metadata + overige (procedure)informatie
Toelichtingen, aanbevelingen wat wel/niet, beste aanpak
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Bijzonderheden in projectprocedure

• Omgevingswet heeft coördinatieregeling voor besluiten ter uitvoering 
van een projectbesluit 
STOP/TPOD en DSO-keten ondersteunen alleen projectbesluit
Coördinatie van projectbesluit met uitvoeringsbesluiten vanwege 
technische belemmeringen niet mogelijk

• Projectbesluit waterschap behoeft goedkeuring GS
Wetgever heeft volgorde van bekendmaking projectbesluit en 
goedkeuringsbesluit en kenbaar maken goedkeuringsbesluit en 
beroepsmogelijkheid niet sluitend geregeld →
Praktische aanbevelingen voor volgorde en aanpak in TPOD
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Aanbevolen aanpak goedkeuring

• Waterschap stelt projectbesluit vast

• Waterschap stuurt projectbesluit aan GS ter goedkeuring

• GS nemen besluit over goedkeuring

• GS maken besluit over goedkeuring bekend door toezending aan 
waterschap

• Waterschap voegt goedkeuringsbesluit als bijlage aan projectbesluit 
toe

• Waterschap maakt projectbesluit bekend

• Waterschap publiceert kennisgeving van projectbesluit + mogelijkheid 
om beroep in te stellen tegen projectbesluit én goedkeuringsbesluit
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Bijzonderheden in projectprocedure

• Consolidatie vrijetekstdeel projectbesluit niet verplicht
Inhoud projectbesluit kan wijzigen door gedeeltelijke goedkeuring 
door GS en door gehele/gedeeltelijke vernietiging projectbesluit door 
bestuursrechter. 
Consolidatie daarvan is niet verplicht, wel aanbevolen
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Verwijzing

Zie voor de beschrijving van de procedure + aanlevering TPOD 
projectbesluit 3.0.0-cv Hoofdstuk 10, m.n. par. 10.6

Zie voor de coördinatie TPOD projectbesluit 3.0.0-cv

• Par. 2.3.4

• Par. 10.6.3.2 en 10.6.4.3
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4 Op het besluit betrekking 
hebbende stukken - PDF
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Besluit en op besluit betrekking hebbende 
stukken
Awb en Bekendmakingswet maken onderscheid tussen 

• (ontwerp)besluit: wat het bestuursorgaan besluit/ beoogt te besluiten

• op het besluit betrekking hebbende stukken: stukken, zoals 
onderzoeksrapportages, die bestuursorgaan gebruikt ter 
onderbouwing van besluit

Openbaar maken:

• (ontwerp)besluit: door publicatie/bekendmaking in publicatieblad

• op het besluit betrekking hebbende stukken: door terinzagelegging, 
fysiek en elektronisch. Elektronische terinzagelegging mag niet in 
publicatieblad
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Elektronische terinzagelegging op besluit 
betrekking hebbende stukken bij projectbesluit

Bij projectbesluit horen vaak veel onderzoeksrapportages in PDF-
formaat. 

Die onderzoeksrapportages zijn geen bijlagen bij STOP/TPOD-Besluit of 
–Regeling, maar op het besluit betrekking hebbende stukken

Deze stukken moeten elektronisch terinzage gelegd worden

Er wordt een centrale voorziening gerealiseerd voor de elektronische 
terinzagelegging van de op het besluit betrekking hebbende stukken

Onderzocht wordt of daarvoor PLOOI gebruikt kan worden: het 
Platform Open Overheidsinformatie
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Verwijzing

Zie voor de beschrijving van de op het besluit betrekking hebbende 
stukken:

• TPOD projectbesluit 3.0.0-cv:
• Par. 4.1

• Par. 5.4

• Par. 10.6.3.4

• Par. 10.6.4.5

• De oplegnotitie “PDFdocumenten ter onderbouwing van besluit”
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Overzicht van toekomstige functionaliteit

• Centrale voorziening voor de elektronische terinzagelegging van op het besluit 
betrekking hebbende stukken

• Doen van de mededeling van de uitspraak waarmee de rechter een besluit 
geheel/gedeeltelijk vernietigd met toepassing van de STOP/TPOD-standaard

• Tonen van een toestand van een regeling vóór de inwerkingtredingsdatum

• Tonen van procedurestatus van onderdelen van een regeling in de regelingenbank op 
overheid.nl en in DSO-LV

• Doorgeven van wijzigingen in de status van een besluit in de beroepsfase 

• Aanleveren losse kennisgeving die niet bij besluit hoort

• Tonen ontwerpversie tijdelijk regelingdeel

• Aanleveren module Procedureverloop optioneel bij aanleveren ontwerpbesluit

• Beperken zichtbaarheid vrijetekstgedeelte projectbesluit nadat het project is 
gerealiseerd (projectbesluit is materieel uitgewerkt)
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Procedure consultatie

• Consultatiestukken online: TPOD projectbesluit 3.0.0-cv voor consultatie en invulformulier 

voor het indienen van een reactie.

Ook online, als toelichting bij TPOD, geen consultatiestuk: oplegnotitie PDF-documenten

• Consultatieperiode 31 mei t/m 20 juni

• Reageren op de consultatieversie van het TPOD:

• Alleen via het invulformulier

• Alleen op nieuwe en gewijzigde onderdelen van het TPOD

De gewijzigde en nieuwe onderdelen zijn in de consultatieversie van het TPOD geel 

gemarkeerd (reacties op overige delen worden voor kennisgeving aangenomen)

• Resultaten van de consultatie worden op de website gepubliceerd; streven is rond 8 juli

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/consultaties-standaarden-

omgevingswet#projectbesluit

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/consultaties-standaarden-omgevingswet#projectbesluit

