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Wijzigen omgevingsplan 
met het projectbesluit



Wat is het projectbesluit

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



De projectprocedure

Kennisgeving
voornemen

Kennisgeving
participatie

(soms)
Voorkeurs-
beslissing

ProjectbesluitVerkenning

1 2 3 4 5

Waterschappen, 
provincies, rijk

Waterschap:   Dagelijks Bestuur
Provincie :      Gedeputeerde Staten
Rijk: Minister (veelal IenW, EZK, soms i.o.m. BZK)



De projectprocedure

Kennisgeving
voornemen

Kennisgeving
participatie

(soms)
Voorkeurs-
beslissing

ProjectbesluitVerkenning

1 2 3 4 5

Wijziging 
Omgevingsplan
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gemeenten

Gemeentelijk project van publiek belang



Wat zijn belangrijke kenmerken?

• kent verschillende procedurestappen (= projectprocedure)

• verplicht tot vroegtijdige participatie

• wijzigt omgevingsplan 

• kan gelden als omgevingsvergunning 

• kan gelden als ander besluit

• korte beslistermijn bij bestuursrechter en beroep in 1 instantie



Wijzigen van Omgevingsplan door projectbesluit



Wijzigen omgevingsplan met projectbesluit

Drie manieren om omgevingsplan te wijzigen: 

Projectbesluit geldt als buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) (overgangsfase)

Bevoegd gezag projectbesluit wijzigt omgevingsplan met projectbesluit

Gemeente wijzigt zelf omgevingsplan voorafgaand aan projectbesluit

Interbestuurlijke werkgroep bezig met opstellen werkwijzen hoe partijen tijdens de 
procedure met elkaar omgaan.



Hoe wordt de wijziging van 
het omgevingsplan 
opgenomen in het 

projectbesluit?



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
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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 

Model voor projectbesluit
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RegelingVrijetekst

Tijdelijk regelingdeel

BesluitCompact



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 11



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 
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Vrijetekstdeel



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 
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Mogelijk maken dat het 
projectbesluit het 
omgevingsplan kan 
wijzigen



Projectbesluit wijzigt omgevingsplan

Wijzigen omgevingsplan door projectbesluit: meervoudig bronhouderschap

STOP/TPOD-standaard biedt technische invulling van meervoudig bronhouderschap via
tijdelijk regelingdeel

Tijdelijk regelingdeel:

- tijdelijk regelingdeel is niet tijdelijk

- technische term voor onderdeel van geconsolideerde regeling dat afkomstig is van ander 
bevoegd gezag dan de ‘eigenaar’ van het omgevingsdocument

- wordt ook al gebruikt voor voorbereidingsbesluit en reactieve interventie, is daarvoor al 
geïmplementeerd en getest in DSO-keten

- Te zien op overheid.nl en in DSO-viewer als (te onderscheiden) onderdeel van de 
geconsolideerde versie van het omgevingsplan
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Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap
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Tijdelijk regelingdeel bij projectbesluit:

• Conditie: beschrijft verhouding tijdelijk 
regelingdeel - hoofdregeling

• Bevat omgevingsplanregels waarmee 
projectbesluit één of meer 
omgevingsplan(nen) wijzigt



Tijdelijk regelingdeel als technische invulling van meervoudig 
bronhouderschap
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Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor project op grondgebied 
meerdere gemeenten - kaartbeeld
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A

B

C



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

Artikel

WijzigArtikel 1

WijzigArtikel 2

WijzigArtikel 3

Artikel



Tijdelijk regelingdelen bij projectbesluit voor project op grondgebied 
meerdere gemeenten

21

Tijdelijk 
Regelingdeel
gemeente A

Tijdelijk 
Regelingdeel
gemeente B

Tijdelijk 
Regelingdeel
gemeente C

Vrijetekstdeel
projectbesluit



Vragen?



Hoe ziet de wijziging omgevingsplan met het projectbesluit eruit in 
het DSO? 

Digitale demonstratie door Freek Kuiperi



Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) projectbesluit

Ontwerp gereed. Twee oplossingen:

- IMRO

- DROP

Werkgroep bezig met het opstellen van werkinstructies



Belangrijkste punten/samenvatting

Tijdens de overgangsfase zijn er verschillende werkwijzen hoe om te gaan met het 
omgevingsplan bij strijdigheid met projectbesluit. 

Goede interbestuurlijke samenwerking vereist. Zoek elkaar op tijd op!

Start op tijd met nadenken over de digitalisering. 



Vragen?



Meer informatie

Projectbesluit - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

www.wegwijzertpod.nl

Toepassingsprofiel projectbesluit (geonovum.nl)

Webinar Projectbesluit - Aan de slag met de Omgevingswet

Werkplaats Publicatie en wijzigen omgevingsplan met projectbesluit

Project zoeken op Viewer: pre.omgevingswet.overheid.nl >Documenten met regels zoeken 
‘Zoek documenten via eigenschappen’ > Projectbesluit net op Zee IJmuiden Ver Beta (of 
zoek op AKN-nummer: /akn/nl/act/mnre1045/2020/OOWPNOZIJReg1vB)

Vragen? Neem contact op met IPLO!

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/projectbesluit/
http://www.wegwijzertpod.nl/
https://geonovum.github.io/TPOD/TPOD%20Projectbesluit/TPOD_Projectbesluit_v3.0.0.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-projectbesluit/
https://youtu.be/lJmboZeqtPc
https://iplo.nl/contact/


Bonus: Werkwijze projectbesluit als BOPA (overgangsfase)

Geen wijziging van omgevingsplan. Projectbesluit geldt als omgevingsvergunning 

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Suggestie gebruik

Als de gemeente nog een omgevingsplan van rechtswege heeft en wijziging omgevingsplan niet direct nodig 

is. 



Bonus: Werkwijze tijdelijk regelingdeel

Projectbesluit wijzigt omgevingsplan door opnemen Tijdelijk 
Regelingdeel. 

Suggestie gebruik

Bij projecten waarvoor het noodzakelijk of wenselijk is het omgevingsplan direct te wijzigen. Denk hierbij aan 

de aanleg van hoogspanningskabels, waarbij er beperkingen gelden voor het gebruik van gronden in en 

rondom het tracé.



Bonus: Werkwijze gemeente wijzigt zelf omgevingsplan

Gemeente wijzigt zelf omgevingsplan met inachtneming regels BG 

projectbesluit

Suggestie gebruik

In die situaties waarin zowel het bevoegd gezag projectbesluit als de gemeente een meerwaarde zien in 

het laten voorbereiden van het omgevingsplan door de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

gemeente die besluit om voorafgaand aan het projectbesluit alvast het omgevingsplan van rechtswege 

aan te passen.


