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Disclaimer 

Omgevingsplan Oldenzaal is voor een deelgebied als concept 

voorontwerp-omgevingsplan opgesteld. Er moet nog participatie en 

bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. 



Aanpak Omgevingsplan Oldenzaal 

Verkenningsdocument met o.a.: 
 Doelstellingen 

 Knelpuntenanalyse 

 Reikwijdte 

 Indeling in gebieden 

 Doelstellingen per gebied 

 Te beschermen waarden per gebied 

 Keuze voor regeling per gebied 

 

Bepalen ingrediënten omgevingsplan: 
 Toedeling functies aan locaties 

 Te reguleren activiteiten: rechtstreeks, via melding, via vergunning 

 Open normen met beleidsregels 

 Omgevingswaarden, maatwerkregels 

 



Reikwijdte Omgevingsplan Oldenzaal 

Bestemmingsplannen Beheersverordeningen Omgevingsvergunningen 
afwijking 

Welstandsbeleid 

Beeldkwaliteitsplannen Algemene Plaatselijke 
Verordening(deels) 

Afvalstoffenverordening Beheersverordening 
begraafplaatsen 
(eventueel) 

Brandbeveiligings-
verordening 

Bomenverordening / 
Groenverordening 

Bouwverordening Erfgoedverordening /  
Monumenten-
verordening 

Geurverordening Huisvestings-
verordening (deels) 

Ligplaatsenverordening Marktverordening / 
Verordening 
Standplaatsen 

Milieuverordening Parkeerverordening Reclameverordening Rioleringsverordening 

Telecommunicatie-
verordening 

Terrasverordening Verordening Routering 
vervoer gevaarlijke 
stoffen over de weg 

Verordening Afvoer 
hemelwater en 
grondwater 

Verordening Kabels en 
leidingen 

Wegsleepverordening 



Indeling in gebieden 



Opbouw Omgevingsplan Oldenzaal 

 Toedeling functies aan locaties 

 Regels voor bouwactiviteiten 

 Regels voor overige activiteiten 

In het omgevingsplan 

te reguleren activiteiten (o.a.): 



Opbouw Omgevingsplan Oldenzaal 



Gebiedsgerichte functietoedeling 

 Gebiedsgerichte 

benadering 

 

 Geen begrenzingen tussen 

functies 



Gewenste en bestaande situatie 

Respecteren bestaande rechten, maar tegelijk regeling voor nieuwe situatie 



Alternatief: thematisch (Omgevingsplan Bussum) 

 Geen indeling in functietoedeling en regels voor activiteiten, 

 Maar indeling in thema’s 

 Voorbeelden: 

 

 Thema ‘Water’: 

 Bestemmingsomschrijving + gebruiksregels bestemmingsplan 

 regels ligplaatsenverordening 

 Thema ‘Bouwen’: 

 bouwregels bestemmingsplan 

 regels Bouwverordening 

 regels ruimtelijke kwaliteit welstandsnota 

 Thema ‘Verkeer’: 

 bestemmingsomschrijving en gebruiksregels voor Verkeer 

bestemmingsplanregels Parkeerverordening 

 regels APV 
 

 



Open normen (algemene voorbeelden) 

“Alle functies die bijdragen aan een levendige binnenstad zijn toegestaan” 

 

“Functies die bijdragen aan het instandhouden en ontwikkelen van de 

groenstructuur en landschappelijke waarden zijn toegestaan” 

 

“Bouwwerken moeten zodanig worden gesitueerd dat deze een bijdrage 

leveren aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied” 

 

“De bouwhoogte van gebouwen moet aansluiten bij de hoogte van de 

gebouwen in de omgeving”  



Open normen in Oldenzaal 

Inkadering door: 

 niet-limitatieve opsomming wat in ieder geval mag 

 opsomming wat in ieder geval niet mag 

 beleidsregels 



Scorematrix nieuwe initiatieven 

(saldobenadering) 

 Open norm: ‘geen onevenredige hinder bij functieverandering’ 
 Concretisering in beleidsregels: positieve score in onderstaande matrix 



Vragen 


