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1. Hoe het juridisch zit en veranderingen t.o.v. vandaag de dag

2. Hoe de onderdelen van het voorbereidingsbesluit er uit zien
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Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit voorkomt de overheid activiteiten die 
in strijd zijn met nieuwe regels die in voorbereiding zijn. Dit heet 
voorbereidingsbescherming. Een voorbereidingsbesluit bevat 
voorbeschermingsregels.

Met een voorbereidingsbesluit voorkomt de overheid dat een locatie 
minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van het doel 
waarvoor nieuwe regels in een omgevingsplan of 
omgevingsverordening in voorbereiding zijn.

Een voorbereidingsbesluit gaat altijd vooraf aan een ander besluit. 
Het gaat vooraf aan een wijziging van het omgevingsplan of de 
omgevingsverordening. Ook kan het voorafgaan aan een 
projectbesluit, instructieregel of instructie die uiteindelijk tot 
wijziging van het omgevingsplan leidt.



Voorbeschermingsregels in omgevingsplan en 
omgevingsverordening

De voorbereidingsbescherming met een voorbereidingsbesluit is 
geregeld in afdeling 4.2 van de Omgevingswet.

Voorbeschermingsregels zijn regels die de activiteiten moeten 
voorkomen die in het omgevingsplan of de omgevingsverordening 
nog zijn toegestaan, maar die met de in voorbereiding zijnde 
wijziging van het omgevingsplan of de omgevingsverordening 
(waaronder de wijziging van het omgevingsplan door een 
projectbesluit, instructieregel of instructie) naar verwachting niet 
meer of alleen onder voorwaarden zijn toegestaan.



Voorbereidingsbescherming werkt anders dan voorheen

Het voorbereidingsbesluit onder de Omgevingswet is geen besluit 
met regels die zelfstandig werken.

Het voorbereidingsbesluit voegt de voorbeschermingsregels namelijk 
toe aan het omgevingsplan of de omgevingsverordening.

Het voorbereidingsbesluit is dus een besluit dat het omgevingsplan 
of de omgevingsverordening daadwerkelijk wijzigt.



Voorbereidingsbesluit in 5 situaties

1. Bij het voorbereiden van een wijziging van het omgevingsplan – voorbereidingsbesluit met 
voorbeschermingsregels in het omgevingsplan (artikel 4.14 Omgevingswet)

2. Bij het voorbereiden van een wijziging van de omgevingsverordening – voorbereidingsbesluit met 
voorbeschermingsregels in de omgevingsverordening (artikel 4.15 Omgevingswet)

3. Bij het voorbereiden van een projectbesluit dat het omgevingsplan gaat wijzigen –
voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels in het omgevingsplan (artikel 4.16 
Omgevingswet)

4. Bij het voorbereiden van instructieregels over het omgevingsplan in de omgevingsverordening of 
algemene maatregel van bestuur – voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels in het 
omgevingsplan (artikel 4.16 Omgevingswet)

5. Bij het voorbereiden van een instructiebesluit (instructies) over het omgevingsplan –
voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels in het omgevingsplan (artikel 4.16 
Omgevingswet)
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Werking voorbeschermingsregels in het 
omgevingsplan (en omgevingsverordening)

De voorbeschermingsregels kunnen alleen door het omgevingsplan 
toegelaten activiteiten verbieden. Of bepaalde activiteiten aan 
beperkingen onderwerpen. Met een voorbereidingsbesluit kan de 
overheid dus geen nieuwe activiteiten mogelijk maken.

Ook mogen voorbeschermingsregels alleen beperkingen opleggen 
aan activiteiten die het omgevingsplan toelaat, maar die nog niet 
plaatsvinden. Een voorbereidingsbesluit moet bestaande 
activiteiten eerbiedigen, zoals bestaand gebruik en bestaande 
bouwwerken.
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Voorbereidingsbesluit bij voorbereiding wijziging 
omgevingsplan

Is er een wijziging van de regels in het omgevingsplan in 
voorbereiding? Dan is de gemeenteraad bevoegd voor het 
voorbereidingsbesluit. (artikel 4.14, lid 1, van de Ow). 

De gemeenteraad kan deze bevoegdheid delegeren aan het college 
van burgemeester en wethouders. (artikel 4.14, lid , Ow).
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Foto plaatsen Hoe zien de onderdelen van 
het voorbereidingsbesluit er 
uit?
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Voorbereidingsbesluit aanleveren
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Visualisatie van voorbereidingsbesluit bij een omgevingsplan



Foto plaatsen Hoe ziet het er uit als je 
meerdere tijdelijk 
regelingdelen hebt?

En hoe ziet zo’n 
voorbereidingsbesluit er uit 
in de viewer en in 
bekendmakingen? 



Webinar voorbereidingsbesluit

Meerdere tijdelijk regelingdelen



Voorbereidingsbesluit 
provincie Noord-Holland
Met tijdelijk regelingdelen voor gemeenten Bergen, Schagen en 
Enkhuizen



Bekendmaking: besluitdeel



Bekendmaking: tijdelijk 

regelingdeel voor omgevingsplan 

gemeente Bergen



Bekendmaking: tijdelijk 

regelingdeel voor omgevingsplan 

gemeente Schagen



Bekendmaking: tijdelijk 

regelingdeel voor omgevingsplan 

gemeente Enkhuizen



DSO-viewer: voorbereidingsbesluit 

heeft tijdelijk regelingdeel

toegevoegd aan omgevingsplan 

gemeente Bergen

Voorbeschermingsregels gelden 

voor hele gemeente



DSO-viewer: voorbereidingsbesluit 

heeft tijdelijk regelingdeel

toegevoegd aan omgevingsplan 

gemeente Schagen

Voorbeschermingsregels gelden 

voor hele gemeente



DSO-viewer: voorbereidingsbesluit 

heeft tijdelijk regelingdeel

toegevoegd aan omgevingsplan 

gemeente Enkhuizen

Voorbeschermingsregels gelden 

voor hele gemeente



Voorbereidingsbesluit 
ministerie EZK
Met tijdelijk regelingdelen voor gemeenten Borsele, Kapelle en 
Reimerswaal



Bekendmaking: besluitdeel



Bekendmaking: tijdelijk 

regelingdeel voor omgevingsplan 

gemeente Borsele



Bekendmaking: GIO-pagina van het 

GIO ‘Voorbeschermingsregels 

gemeente Borsele’



Bekendmaking: tijdelijk 

regelingdeel voor omgevingsplan 

gemeente Kapelle



Bekendmaking: GIO-pagina van het 

GIO ‘Voorbeschermingsregels 

gemeente Kapelle’



Bekendmaking: tijdelijk 

regelingdeel voor omgevingsplan 

gemeente Reimerswaal



Bekendmaking: GIO-pagina van het 

GIO ‘Voorbeschermingsregels 

gemeente Reimerswaal’



DSO-viewer: voorbereidingsbesluit 

heeft tijdelijk regelingdeel

toegevoegd aan omgevingsplan 

gemeente Borsele

Voorbeschermingsregels gelden 

alleen waar de 

hoogspanningsverbinding komt



DSO-viewer: 

voorbereidingsbesluit heeft 

tijdelijk regelingdeel

toegevoegd aan 

omgevingsplan gemeente 

Kapelle

Voorbeschermingsregels 

gelden alleen waar de 

hoogspanningsverbinding 

komt



DSO-viewer: 

voorbereidingsbesluit heeft 

tijdelijk regelingdeel

toegevoegd aan 

omgevingsplan gemeente 

Reimerswaal

Voorbeschermings-regels 

gelden alleen waar de 

hoogspannings-verbinding 

komt



DSO-viewer: door 

voorbereidingsbesluit is aan de 

bijlagen van de omgevingsplannen 

van de drie gemeenten een bijlage 

van het tijdelijk regelingdeel

toegevoegd



Foto plaatsen Hoe beëindig je een 
voorbereidingsbesluit?
- procedureel
- technisch



Procedureel doel: 

Doel van het voorbereidingsbesluit is om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden 
in de periode van voorbereiding van de wijziging van de regels. Het bevoegde bestuursorgaan moet 
daarom snel een voorbereidingsbesluit kunnen nemen.

Het voorbereidingsbesluit komt daarom zonder voorgeschreven voorbereidingsprocedure tot stand. Dat 
betekent ook dat het bevoegde bestuursorgaan:

• geen ontwerpbesluit hoeft te maken

• geen zienswijzeprocedure hoeft te houden of participatiemogelijkheden hoeft te bieden
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Procedure voorbereiding van een projectbesluit, 
instructieregels of instructies

Het Rijk of de provincie neemt contact op met het college van B&W of de gemeenteraad voor het i.v.m. 
een projectbesluit, instructieregels of instructie, een voorbereidingsbesluit wil nemen (artikel 10.1 
Ow). Dit bestuurlijk overleg voorkomt dat het gemeentebestuur verrast wordt door een 
voorbereidingsbesluit.



Geldigheidsduur

De voorbeschermingsregels voor de voorbereiding van nieuwe regels in het omgevingsplan vervallen na 
1 jaar en 6 maanden. Als de wijziging van het omgevingsplan met de nieuwe regels binnen 1 jaar en 
6 maanden is bekendgemaakt, dan vervalt de voorbereidingsbescherming op het moment dat:

• de nieuwe regels in het omgevingsplan in werking treden, of

• de rechter de nieuwe regels in het omgevingsplan vernietigt.

De voorbeschermingsregels kunnen dan dus langer dan 1 jaar en 6 maanden gelden (artikel 4.14, lid 4 
Ow).



Wanneer vervallen voorbeschermingsregels?

• door het verstrijken van de maximale geldigheidsduur

• doordat het besluit waarop het voorbereidingsbesluit was gericht in werking is getreden

• doordat het besluit waarop het voorbereidingsbesluit was gericht is vernietigd

• doordat het voorbereidingsbesluit is ingetrokken



Voorbereidingsbesluit procedureel niet combineren met 
wijziging omgevingsplan of omgevingsverordening

• Verschillende Tpod's;

• Voor het voorbereidingsbesluit geldt geen voorgeschreven procedure;

• Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. Dit volgt uit artikel 1 van 
bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak).
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Voorbereidingsbesluit beëindigen: technisch


