
Gemeente Veenendaal

Totstandkoming
Omgevingsplan, deel I



Omgevingsplan, deel I en deel II



Waarom deze aanpak?

• Geen dip in de dienstverlening

o Regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving raadpleegbaar in het DSO

• Een groot deel van de vigerende bestemmingsplannen is actueel. Het overhevelen en actualiseren
van de bestemmingpslannen heeft dus weinig prioriteit.



Belangrijkste uitgangspunten

• Beleidsneutraal

• Daar waar het kan meer eenvoudige, eenduidige regelgeving.



Beleidswaardengenerator (Antea)



Stap 1: Grove scan verordeningen

MOETEN MOGEN NIET MOGEN

Regels die een wijziging van de 
fysieke leefomgeving tot gevolg
hebben

Regels buiten de reikwijdte van 
de Omgevingswet

Gevolgen voor de fysieke
leefomgeving die voortvloeien uit
het gebruik van onderdelen van de 
fysieke leefomgeving, het gebruik
van natuurlijke hulpbronnen, 
activiteiten waardoor emissies, 
hinder of risico’s worden veroorzaakt en
het nalaten van activiteiten mogen in het 
omgevingsplan worden opgenomen

Verplichting vanuit instructieregels Regels op grond van bijzondere
wetten

Regels genoemd in artikel 2.1, tweede
lid, van het Omgevingsbesluit
(openbare orde en - veiligheid



Stap 1: Grove scan verordeningen



Stap 1: Grove scan verordeningen



Stap 1: Grove scan verordeningen



Stap 2: Fijne scan verordeningen

Artikel Opnemen in 
omgevingsplan?

Overnemen Behouden Schrappen

Artikel 2:34h Tegengaan van onveilig, niet
leefbaar een malafide
ondernemersklimaat

nee X

Artikel 4:5 Onversterkte muziek ja X

Artikel 2:22 Objecten onder
hoogspanningslijn

nee X



Stap 3: Bruidsschat

- Grove scan uitgevoerd (wel of niet van toepassing op Veenendaal)

- Volgende stap: Fijne scan uitvoeren = bruidsschat specifiek maken per locatie en herformuleren



Stap 4: Instructieregels

• Rijk (BKL) en Provincie (Omgevingsverordening)
• Van toepassing op Veenendaal?

• OPI of OPII?



Stap 5: Bepalen structuur / casco



Stap 5: Bepalen structuur / casco



Stap 6: Schrijven van juridische regels

NU

• Vergunningplichtige gevallen

• Inrichting (Wet milieubeheer)

• Ouderwets, omslachtig formeel 

taalgebruik

STRAKS

• Vergunningplichtige activiteiten

• Locatie waar milieubelastende 

activiteit is toegestaan

• Modern, fris, duidelijk en bondig 

taalgebruik, maar nog steeds 

formeel!



Stap 6: Schrijven van juridische regels

Omgevingsplanregels

OP: artikel 5.14 lid 1

• Specifieke zorgplicht

• Verantwoordelijkheid bij burger

Verordenende regels

APV: artikel 2:63 en 2:64 (Duiven en bijen)

• Verbod met ontheffingsmogelijkheid

• Verantwoordeliijkheid bij gemeente

Voorbeeld artikel 2.63-2.64 naar 5.14 lid 1.docx


Stap 6: Schrijven van juridische regels



Stap 6: Schrijven van juridische regels



Was wordt lijst



Procedureregels in hoofdstuk 8

- Aanwijzing van gemeentelijk cultureel erfgoed (monumenten, beeldbepalende panden etc)



Hoofdstuk 12: Delegatiebepalingen

• Onderdelen wijzigen door het 
college (vergelijkbaar met 
wijzigingsplan)



Waar zijn we nu mee bezig?

• Roadmap opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan
• Overhevelen van bestemmingsplannen;

• Mogelijk maken van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen via wijziging 
omgevingsplan;

• Verwerken BOPA's in omgevingsplan.

• Pilot bouw brandweerkazerne + woningen

• Werkinstructie opstellen omgevingsplan en BOPA

• Annotatiestrategie

• Strategie toepasbare regels




