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Programma

• Voorstellen

• Aanleiding

• Inleiding

• Perspectief van Liander

• Perspectief gemeente Lelystad



Voorstellen

- Annemieke Elfferich-Schattenberg

- Bas van Gageldonk

- Jeroen Kwint



Aanleiding

- Vanuit het programma aan de slag met de Omgevingswet staat 2022 in het teken van oefenen

- Er is veel nodig om de energietransitie voor elkaar te krijgen

- Contact gezocht met netbeheerders

- Uitgekomen op casus netwerkstations

- 2 casussen

- Lelystad: vanuit het omgevingsplan

- Midden-Drenthe: vanuit visie en programma



Tijdelijk deel van het Omgevingsplan

28/9/22



Nieuw deel Omgevingsplan

28/9/22

Instructieregels van Rijk en provincie voor het omgevingsplan

Bij het stellen van regels in het omgevingsplan, moet de gemeente 
voldoen aan de instructieregels van het Rijk en de provincie. Rijk en 
provincie stellen de instructieregels met het oog op een evenwichtige 
toedeling van functies aan locaties of vanwege specifieke taken.

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/nieuwe-regels-opstellen-omgevingsplan/#begrip-inhoud-188762
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/nieuwe-regels-opstellen-omgevingsplan/evenwichtige-toedeling-functies-locaties/


Ruimtelijke regels en de Pons

28/9/22

Artikel 22.6 van de Omgevingswet bepaalt hoe het nieuwe deel van het omgevingsplan kan worden opgebouwd. 

De genoemde regels die gelden op een locatie kunnen alleen allen tegelijk komen te vervallen. 

De bestaande ruimtelijke regels die in het tijdelijke deel van het omgevingsplan staan  in het onderdeel Regels op de kaart.
Deze regels komen via de overbruggingsfunctie beschikbaar vanuit ruimtelijkeplannen.nl. 

Ruimtelijke regels omzetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan?

Dan vervallen de ruimtelijke regels uit het tijdelijke deel. Daarvoor is de Pons. Dit is een objecttype uit de TPOD Omgevingsplan.

De Pons zorgt ervoor dat de ruimtelijke regels die zijn omgezet voor de gekozen locatie niet meer zichtbaar zijn in Regels op de
kaart. Zo zien initiatiefnemers op die locatie alleen de regels uit het nieuwe deel van het omgevingsplan.

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/omgevingsplan-rechtswege/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/vullen/gemeenten/#hb328f1dc-70ba-4c75-8978-7db9a730f7e9
https://www.wegwijzertpod.nl/omgevingsplan/overgangsfase-omgevingsplan
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD


De bruidsschat

28/9/22

Gemeenten bepalen zelf of ze de regels van de bruidsschat 

ongewijzigd omzetten, ze aanpassen of laten vervallen. Het 

gaat namelijk om regelgeving die niet meer van het Rijk is. 

Hierbij moet altijd voldaan worden aan het Bkl en een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

De bruidsschatregels mogen wel (per regel) gedeeltelijk 

vervallen of wijzigen voor een locatie. De gemeente kan er dus 

voor kiezen om de bruidsschatregels per thema te verwerken 

voor het hele grondgebied.



Regels over verordeningen

28/9/22

De meeste gemeentelijke verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving komen niet in het 

tijdelijke deel van het omgevingsplan.

Gemeenten hebben tot eind 2029 de tijd om deze verordeningen om te zetten naar het omgevingsplan. 

Tot dat moment is het toegestaan om deze verordeningen te wijzigen, zonder de wijziging in het nieuwe 

deel van het omgevingsplan te zetten.



Thematisch omzetten van regels in het OP (workaround)

28/9/22

Via het opnemen van voorrangsregels nieuwe deel van omgevingsplan kunnen toch thematische 

aanpassingen worden gedaan. 

Dit is een tekstuele ‘work around’, omdat de techniek het niet mogelijk maakt om die regels gedeeltelijk 

te laten vervallen (want deze regels kunnen immers alleen per locatie alle tegelijk vervallen). 

Op deze manier kunnen ook voor een thematisch omgevingsplan de nieuwe planregels gedeeltelijk 

worden ingevoerd, zo kan het omgevingsplan thematisch worden opgebouwd.



Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa)

28/9/22

De Bopa-vergunning verleent toestemming om de activiteit te verrichten in afwijking van regels van het 

omgevingsplan. Het is geen instrument om een algemene regeling te treffen.

Het criterium op basis waarvan de vergunning kan worden verleend is een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties (artikel 8.0a Bkl).

Er moet altijd voldaan worden aan de instructieregels van het Bkl.



Geluid Omgevingswet

28/9/22

In artikel 2.11a Ow (verplichte omgevingswaarden gemeente voor geluidproductie industrieterreinen) is 

opgenomen dat bij omgevingsplan in ieder geval als omgevingswaarden geluidproductieplafonds (gpp) 

worden vastgesteld rondom industrieterreinen waar bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

activiteiten kunnen worden verricht die in aanzienlijke mate geluid kunnen veroorzaken.



Regels voor een Gpp op een industrie terrein

28/9/22

Vaststellen van gpp’s voor een industrieterrein met gpp mag alleen als wordt voldaan aan de waarden 

en eisen uit de instructieregels uit Afdeling 3.5: 'Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen’ 

(artikel 5.78c lid 2 en 5.78d Bkl). Deze waarden en eisen zijn gesteld voor de bescherming van 

gezondheid (artikel 2.29a Ow)

https://iplo.nl/thema/geluid/monitoring-toezicht/beheersen-geluid/vaststellen-gpp/waarden-eisen/


De begrenzing van een gpp

28/9/22

De begrenzing van een industrieterrein met gpp wordt vastgelegd in het omgevingsplan (art. 5.78e 

Bkl). Bij de vaststelling van een omgevingsplan worden de locaties van de geluidreferentiepunten en 

(de waarden van) de geluidproductieplafonds bij elk van geluidreferentiepunten vastgesteld. Deze 

worden vastgelegd in een (landelijk) geluidregister.

Voor een industrieterrein met gpp neemt het bevoegd gezag direct werkende regels op in het 

omgevingsplan. Deze regels zorgen ervoor dat de activiteiten op het industrieterrein niet leiden tot 

meer geluid dan de vastgestelde gpp (artikel 5.78f Bkl).



Even voorstellen

28/9/22

• Liander gereguleerd netwerkbedrijf van Alliander

• Werkgebied Liander

• Kerntaak



De energietransitie

28/9/22

• Omvang opgave elektriciteitsnet

• Exacte warmtemix onbekend

• Samenhang en snelheid besluitvorming

• De Omgevingswet als nieuw wettelijk kader



De staalkaart

28/9/22

• Nieuwbouw onderstation komt niet 

dagelijks voor

• …….maar ook bestaande infra wordt 

geraakt

• Belang soepele procedures

• De Omgevingswet als nieuw wettelijk 

kader

• Denkwijze vanuit 3 bouwstenen



De bouwstenen van de staalkaart

28/9/22

• Behoud en creëren ruimte

• Bescherming netwerk

• Waarborgen omgevingskwaliteit



Nieuw onderstation Lelystad aan de Larserringweg

28/9/22

• Gemeentelijke visie / programma
• Provinciaal kader
• Technische randvoorwaarden
• Locatiekeuze
• Milieu: geluid en magneetvelden
• Stationsvermogen 480 MVA



28/9/22

Keuze instrument uitwerken casus

• Keuze: Omgevingsvergunning (Bopa) of wijzigen omgevingsplan?

• Bopa: lijkt het meest eenvoudig

• Omgevingsplan: meest interessant

• Omgevingsplan: wegens geluid productie plafond (meer dan 200 mva)

• Omgevingsplan: voorkeur netbeheerders wegens betere bescherming

• Gekozen voor omgevingsplan wijziging



Keuze omgevingsplan

28/9/22

Vervolgkeuze: ‘de pons’ of aanvullende regels

Meest eenvoudig: aanvullen (onderliggende bestemming laten)

• Niet overzichtelijk

• Jurisprudentie?

De Pons

• Ingewikkelder, want: heel nieuw omgevingsplan met alles erop en eraan

• Overzichtelijker en minder juridische risico’s (los van inhoud)

• Meest leerzaam voor de casus



Omgevingsplan Lelystad

28/9/22

Casco / hoofstructuur van Lelystad

• Lelystad blijft bij casco VNG 1e versie

• Hoofdstuk 4 alleen gebiedsaanwijzing (juridische borging)

• Hoofdstuk 5 activiteiten



Structuur
Omgevingsplan

28/9/22



28/9/22

Hoofdstuk 1 begripsbepalingen



28/9/22

Hoofdstuk 4 en 5



28/9/22

Belang 
van 
Geo



Hoofdstuk 4 – Aanwijzing gebied

28/9/22



Hoofdstuk 5 – Activiteiten

28/9/22



Afdeling 5.3 Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, 
sloopactiviteiten

28/9/22



28/9/22

Artikelen en subparagrafen paragraaf 5.31



Wat te doen met ondergrondse kabels

28/9/22

• Geen pons, maar aanvullende regels

• Praktijk: soms bij aanleg blijkt dat kabels iets verlegd 
moeten worden ten opzichte van (nu) bestemmingsplan

• Optie: groter gebied regelen met marge voor verleggen

• Betere optie: niet direct vastleggen, maar 
delegatiebesluit dat college omgevingsplan kan wijzigen 
voor dit onderdeel



Geluid voor de casus Lelystad 

28/9/22

Een transformatiestation mag alleen op een industrieterrein met geluidsproductieplafond (artikel 5.78b, 

eerste lid, onder c Bkl).

Dit zou betekenen dat je bij het toelaten van  het hoogspanningsstation een industrieterrein moet 

creëren op de plek waar het komt.

Om te borgen dat de gemeente kan voldoen aan de geluidproductieplafonds als omgevingswaarde 

regelt de gemeente in het omgevingsplan dat het geluid door activiteiten op het industrieterrein niet 

hoger is dan het geluidproductieplafond.



Regels in het omgevingsplan van Lelystad

28/9/22

De geluidproductieplafonds als omgevingswaarde (met resultaatsverplichting) gekoppeld aan de 

geluidreferentiepunten. 

De begrenzing van het industrieterrein en regels waaraan degene die de activiteit uitvoert moet voldoen 

(netbeheerders). 


