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Wat is het projectbesluit

5/7/22

Instrument voor het realiseren van complexe projecten 
van publiek belang. Grote financiële opgaven, vaak 
veel weerstand, juridische complexiteit.

Voorbeelden:

• Verbreding A1

• A27/A12 Ring Utrecht

• Aanleg 380 kV-hoogspanningsverbinding Rilland -
Tilburg



Inhoud projectbesluit

5/7/22

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;

• Bepaling dat het projectbesluit geldt als 

omgevingsvergunning, maatwerkvoorschrift, 

verkeersbesluit, besluit tot onttrekking van een 

weg aan de openbaarheid, besluit tot vaststelling 

GPP als omgevingswaarde;

• 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;

• Beschrijving participatie, resultaten van 

uitgevoerde verkenning, incl. voorgedragen 

oplossingen en uitgebrachte adviezen.

Daarnaast:

• Door dagelijks bestuur waterschap genomen 

projectbesluit behoeft de goedkeuring van 

gedeputeerde staten;

• Voor omgevingsvergunning etc kan advies en 

instemming ander bestuursorgaan nodig zijn.



Onderdeel van projectprocedure

5/7/22

• Kennisgeving voornemen

• Verkenning

• Voorkeursbeslissing

 Voorbereiding met afd 3.4 Awb: ontwerpbesluit, zienswijzen

 Vaststelling

• Projectbesluit

 Voorbereiding met afd 3.4 Awb: ontwerpbesluit, zienswijzen

 Vaststelling

 Beroep (en voorlopige voorziening)



Toelichting op de wijzigingen in het TPOD projectbesluit



Waarover gaat doorontwikkeling TPOD

5/7/22

1. Beschrijving van wat komt waar: in welke elementen van Besluit en Regeling komen de 
onderwerpen die op grond van de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit in projectbesluiten 
moeten/kunnen voorkomen;

2. Mogelijk maken dat het projectbesluit het omgevingsplan kan wijzigen;

3. Beschrijving van procedure projectbesluit en welke producten en gegevens per procedurestap 
moeten worden aangeleverd.



Wat komt waar?



Huidige versie TPOD projectbesluit

5/7/22

• 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.



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 (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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.

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 (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

RegelingVrijetekst

Tijdelijk regelingdeel

BesluitCompact

Model voor projectbesluit



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Het projectbesluit bevat (art. 5.6 Ob):

 een beschrijving van het project

 relevante permanente en tijdelijke 

maatregelen en voorzieningen

 maatregelen ter voorkomen, 

beperking of compensatie van 

nadelige gevolgen

Inhoud projectbesluit i.r.t. model 



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Voor zover dat uitdrukkelijk in het 

projectbesluit is bepaald, geldt het 

projectbesluit als:

• omgevingsvergunning (art. 5.52 Ow)

• Bij AMvB aangewezen besluit:

maatwerkvoorschrift, verkeersbesluit 

en besluit tot onttrekking van een 

weg a/d openbaarheid (art. 5.7 Ob)

Beschrijving in tekst dat projectbesluit geldt als die 
besluittypen, waarvoor toestemming wordt verleend etc. en 
eventueel voorwaarden die daarvoor gelden.
Dus niet de omgevingsvergunning, het besluit etc.

Inhoud projectbesluit i.r.t. model 



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Bij projectbesluit buiten toepassing laten van 

regeling van lager bestuursorgaan, als de 

uitvoering van het projectbesluit onevenredig 

wordt belemmerd (art. 5.53 lid 4 Ow).

Beschrijving in tekst dat bepaalde regels buiten toepassing 
worden gelaten, welke en waarom.

Inhoud projectbesluit i.r.t. model 



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

In een projectbesluit wordt een termijn gesteld 

waarin gemeente geen regels mag stellen die het 

uitvoeren van het projectbesluit belemmeren (art. 

4.19a lid 3 Ow).

Beschrijving in tekst van termijn en waarover 
gemeente geen regels mag stellen.

Voorbeeld naar huidig recht:

Inhoud projectbesluit i.r.t. model 



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Motivering (incl. bijlagen)

Toelichting (incl. bijlagen)

Regelingen (op overheid.nl en in DSO)

Vrijetekstdeel projectbesluit:
 Opschrift
 Lichaam regeling
 Bijlagen

Regels die het omgevingsplan wijzigen:
 Opschrift
 Lichaam tijdelijk regelingdeel
 Bijlagen
 Toelichting

Bij een projectbesluit kan worden bepaald dat het 
besluit met inachtneming van de daarbij gestelde 
randvoorwaarden door het bevoegd gezag kan 
worden uitgewerkt (art. 5.54 lid 1 Ow).

Beschrijving in tekst welke onderdelen uitgewerkt kunnen 
worden en wat de randvoorwaarden zijn.

NB: de uitwerking gebeurt later, heeft technisch de vorm van 
een wijzigingsbesluit. Voor uitwerking geldt een sterk 
verkorte procedure. Uitwerking is een Wro-term.

Inhoud projectbesluit i.r.t. model 



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Goedkeuringsbesluit

Door dagelijks bestuur waterschap genomen 

projectbesluit behoeft de goedkeuring van 

gedeputeerde staten (art. 16.72 Ow).

Extra stap in proces, tussen vaststelling door waterschap en 
bekendmaking.

PDF-bijlage met scan van GS-besluit.

Inhoud projectbesluit i.r.t. model – 9



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Projectbesluit kan gelden als 

een omgevingsvergunning of ander besluit. 

Daarvoor kan advies en/of instemming van een 

ander bestuursorgaan nodig zijn.

Advies en instemming vindt plaats voorafgaand aan 
publicatie ontwerp of tussen ontwerp en vaststelling 
projectbesluit.

In het projectbesluit beschrijving in tekst dat advies en 
instemming zijn ingewonnen en wat de uitkomst was.

Overige aspecten inhoud en procedure 
projectbesluit i.r.t. model



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

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).

Toepassing van tijdelijk regelingdeel dat voor 
voorbereidingsbesluit en reactieve interventie is ontwikkeld.

Inhoud projectbesluit i.r.t. model 



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

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 (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Voor zover dat uitdrukkelijk in het projectbesluit 

is bepaald, geldt het projectbesluit als

besluit tot vaststelling GPP als omgevingswaarde 

(art. 5.7 Ob).

Beschrijving dat het projectbesluit geldt als 
GPP-besluit

Overzicht van GPP’s: coördinaten en waarden

In consultatieversie TPOD: GPP’s in STOP-XML-bijlage bij 
Regeling.



Onderdelen projectbesluit

Besluit (op overheid.nl)

Opschrift, aanhef (incl. overwegingen)

Lichaam besluit

Sluiting

Bijlagen

Toelichting (incl. bijlagen)

Motivering (incl. bijlagen)

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

Ten behoeve van het project wordt een groot 
aantal onderzoeken uitgevoerd (bodemonderzoek, 
MER, akoestisch onderzoek etc. etc.). De 
rapportages daarvan moeten bij het projectbesluit 
worden gevoegd.

In consultatieversie TPOD:

• Bij Bijlagen bij Besluit toegevoegd dat dit plek is voor 
onderzoeksrapportages als onderdeel van deugdelijke 
motivering afd 3.7 Awb, zoals MER.

• Bij Bijlagen bij Regeling toegevoegd dat dit bedoeld is 
voor te consolideren bijlagen die integraal onderdeel van 
de regeling zijn, en typische voorbeelden genoemd.



5/7/22

Onderzoeksrapportages als PDF-
bijlagen...

Voorbeelden van omvang van PDF-bijlagen die 
op basis van jurisprudentie en wetgeving nodig 
zijn om een besluit te onderbouwen met een 
goede motivering en te voldoen aan 
de onderzoekvereisten/beginselen van behoorlijk 
bestuur:

• Gemiddeld bij EZK 2.500 bladzijde / 150 MB
• VIA15 500MB
• TB voor Ring Utrecht 200MB
• N35 Nijverdal-Wierden 400MB



Besluit en op besluit betrekking hebbende stukken

5/7/22

Awb en Bekendmakingswet maken onderscheid tussen:

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

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

Openbaar maken:

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

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



Elektronische terinzagelegging op besluit betrekking hebbende 
stukken bij projectbesluit

5/7/22

Bij een projectbesluit horen vaak veel onderzoeksrapportages in PDF-formaat.

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

Deze stukken moeten elektronisch ter inzage gelegd worden.

Aanbieden van deze bijlagen gaat gebeuren via PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie).



Voorbeeldteksten

5/7/22

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



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



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



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



Mogelijk maken dat het projectbesluit 
het omgevingsplan kan wijzigen



Projectbesluit wijzigt omgevingsplan

5/7/22

• 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



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap

5/7/22



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap

5/7/22

Tijdelijk regelingdeel bij projectbesluit:

• Conditie: beschrijft verhouding tijdelijk regelingdeel -
hoofdregeling

• Omgevingsplanregels waarmee projectbesluit 
omgevingsplan wijzigt



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap

5/7/22



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap

5/7/22



Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor project 
op grondgebied meerdere gemeenten - kaartbeeld

5/7/22



Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor project 
op grondgebied meerdere gemeenten - Besluit

5/7/22



37

Tijdelijk 
Regelingdeel
gemeente A

Tijdelijk 
Regelingdeel
gemeente B

Tijdelijk 
Regelingdeel
gemeente C

Vrijetekstdeel
projectbesluit

Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor project 
op grondgebied meerdere gemeenten



Bekendmaking in publicatieblad: Besluit met vrijetekstdeel en 
tijdelijk regelingdeel

5/7/22



Projectbesluit in DSO-viewer

5/7/22



Vrijetekstdeel projectbesluit in DSO-viewer

5/7/22



Omgevingsplan in DSO-viewer: hoofdregeling 
en tijdelijk regelingdeel uit omgevingsplan

5/7/22



Projectprocedure en per procedurestap aan te leveren 
producten en gegevens



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

5/7/22

• 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)



Projectprocedure in TPOD projectbesluit

5/7/22

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



Aanbevolen aanpak goedkeuring bij projectbesluit Waterschap

5/7/22

• 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



Meer informatie?

Ga naar www.wegwijzerTPOD.nl of stel je vraag via implementatieTPOD@geonovum.nl.


