


EUREKA!

• Samen

• Inhoud

• bekendmaken en 
beschikbaar stellen



UITGANGSPUNTEN

• Overgangsfase omgevingsplan

• Inhoud bestemmingsplan als
basis

• Thema geluid

• Omgevingsplan wijzigen zodat
Eureka! mogelijk wordt



PROGRAMMA EUREKA!

Woningen

• Appartementen (koop en huur)

• Grondgebonden (koop)

Commerciële voorzieningen

• dienstverlening

• Horeca

Groene verblijfsgebieden



HET IS GELUKT!
BELANGRIJKE INZICHTEN:

Samen:

• Welke informatie is nodig om een wijzigingsbesluit 
te kunnen maken?

• Wie heeft welke kennis nodig?

• Wanneer werk je met wie samen?

Inhoud:

• Wat is nodig voor de opbouw omgevingsplan?  

• Welke regels moeten en mogen?

Bekendmaken en beschikbaar stellen:

• Hoe werkt annoteren en toepasbaar maken?

• Hoe werkt bekendmaken en beschikbaar stellen?



INHOUD WIJZIGINGSBESLUIT

Motivering

Project, beleid, onderzoek, etfal en
instructies, belangen

Regels

Vervallen, intrekken, toevoegen, aanpassen

Toelichting

Algemeen (structuur) en artikelgewijs



HANDBOEK, CASCO OF BASIS 
VOOR HET OMGEVINGSPLAN

• Hoe structureer je de 
regels?

• Hoe orden je de regels?

• Hoe schrijf je de regels?



INHOUD REGELS 

Voldoen aan:

• instructieregel Bkl

• Instructieregel Provinciale 
verordening

In aanvulling op:

• Bal

• Bbl

Voldoen aan een evenwichtige toedeling 
van functies aan locaties als bedoeld in 
artikel 4.2, eerste lid van de 
Omgevingswet

(wijzigingsbesluit draagt bij)



WIJZIGING BEKENDMAKEN
EN BESCHIKBAAR STELLEN

• plansoftware kan regels en locaties vertalen naar het 
wijzigingsbesluit 

• software die voldoet aan de STOP/TPOD voor het 
omgevingsplan kan het wijzigingsbesluit 
bekendmaken  en beschikbaar stellen

• DSO is nog niet af, software ook nog niet

• Het bekendmaken en beschikbaar stellen werkt nog 
onvoldoende



HET BESLUIT PAST REGELS AAN



EUREKA! OP PLANNEN VOOR DE LEEFOMGEVING



EUREKA! OP REGELSOPDEKAART



CONCLUSIE

• Learning by doing together

• Begin met een deelgebied

• Doorloop het proces met kleine stapjes

• Bedenk wanneer je met wie samenwerkt binnen en 
buiten je organisatie

• De regelanalyse helpt te bepalen welke regels 
moeten en mogen worden opgenomen

• Begin met annoteren van locaties 

• Maak toepasbare regels weloverwogen 

• Bekendmaken en beschikbaar stellen moet voor 
inwerkingtreding probleemloos verlopen



WWW.RHO.NL

https://www.youtube.com/channel/UCfJWenxfQWRUeWTilLR7j0Q
https://www.youtube.com/channel/UCfJWenxfQWRUeWTilLR7j0Q
https://twitter.com/Rhoadviseurs
https://www.linkedin.com/company/rho-adviseurs/
https://www.facebook.com/Rhoadviseurs/



