
“Wat te doen met huidige 
bestemmingsplannen in het kader 

van de Omgevingswet?”

Omgevingsvoorbereidingsplan

http://www.omgevingsvoorbereidingsplan.nl/


En……

wie hebben we in de zaal?

Even voorstellen….

Casper Cuppen
Adviseur @ Viewpoint



Sinds de invoering 
van de digitaliserings-
verplichting heeft 
deze voorraad bij vele 
gemeenten een flinke 
omvang gekregen. 

Een deel kan 
verwijderd worden 
omdat het voor-
bereidende fasen zijn.

Ook dienen de 
dossier-statussen 
gecontroleerd te 
worden op juistheid.

Voorbereiding

In het toekomstig plan 
zal immers de inhoud 
van de artikelen over 
het hele grondgebied 
gelijk moeten zijn, daar 
waar ze nu wellicht nog 
per plan zullen 
verschillen.

- Handboek

- voorbeeldplan

Zijn er nog gebieden 
die geen digitaal plan 
hebben als regime? 
Digitaliseer deze!

Zijn er verschillende 
bestemmingsplannen?

Consolideer deze! 



Consolideren levert in één laag het vigerend beleid op die locatie. 

Deze is niet rechtsgeldig!

Wel is er de mogelijkheid om deze als nieuw plan vast te stellen. (denk 
wel aan de mitsen en maren)

Waarom consolideren?

Wat is consolideren?

Pak je smartphone en ga naar www.watmagwaar.nl

Klik op postcode en vul de volgende gegevens in:

Postcode: 5846AE

Huisnummer: 6



De geconsolideerde aangevuld met de verordeningen uit de fysieke 
leefomgeving. 

Je bepaalt zelf welke je op dit moment wilt opnemen. Neem ook de taak 
van deregulering mee in je werkzaamheden. 

Mogelijk zijn er verordeningen en ruimtelijke plannen die elkaar 
tegenspreken? Of zijn er verordeningen verouderd? Dit is dan ook 
meteen een moment om de verordeningen te actualiseren, zodat deze 
daarna wel in het Omgevingsvoorbereidingsplan kunnen worden 
opgenomen.

Maar wat is nu een 
Omgevingsvoorbereidingsplan?



• Evenementen

• Erfgoedverordening

Stiekem doen we dat al..



Een greep ….

(Brandbeveiligings-
verordening)

Bomenverordening /
Groenverordening

Bouwverordening Erfgoedverordening / 
Monumenten-
verordening

Wegsleepverordening Algemene Plaatselijke
Verordening(deels)

Afvalstoffenverordening Beheersverordening
begraafplaatsen 
(eventueel)

Geurverordening Huisvestings-
verordening (deels)

Ligplaatsenverordening
/
Havenverordening

Marktverordening /
Verordening 
Standplaatsen

Milieuverordening Parkeerverordening Reclameverordening Rioleringsverordening

Telecommunicatie-
verordening

Terrasverordening Verordening Routering 
vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg

Verordening Afvoer 
hemelwater en 
grondwater



Een voorbeeld ….

(Brandbeveiligings-
verordening)

Bomenverordening /
Groenverordening

Bouwverordening Erfgoedverordening / 
Monumenten-
verordening

Wegsleepverordening Algemene Plaatselijke
Verordening(deels)

Afvalstoffenverordening Beheersverordening
begraafplaatsen 
(eventueel)

Geurverordening Huisvestings-
verordening (deels)

Ligplaatsenverordening
/
Havenverordening

Marktverordening /
Verordening 
Standplaatsen

Milieuverordening Parkeerverordening Reclameverordening Rioleringsverordening

Telecommunicatie-
verordening

Terrasverordening Verordening Routering 
vervoer gevaarlijke 
stoffen over de weg

Verordening Afvoer 
hemelwater en 
grondwater



• Waar markten?

• Waar de standplaatsen?

• Waar vrachtwagens parkeren?

...marktverordening  / verordening standplaatsen



Nog een voorbeeld….

(Brandbeveiligings-
verordening)

Bomenverordening /
Groenverordening

Bouwverordening Erfgoedverordening / 
Monumenten-
verordening

Wegsleepverordening Algemene Plaatselijke
Verordening(deels)

Afvalstoffenverordening Beheersverordening
begraafplaatsen 
(eventueel)

Geurverordening Huisvestings-
verordening (deels)

Ligplaatsenverordening
/
Havenverordening

Marktverordening /
Verordening 
Standplaatsen

Milieuverordening Parkeerverordening Reclameverordening Rioleringsverordening

Telecommunicatie-
verordening

Terrasverordening Verordening Routering 
vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg

Verordening Afvoer 
hemelwater en 
grondwater



• Blauwe schijf

• Mindervalideplekken

• Wegsleepregeling

• Betaald parkeren

...parkeerverordening



• Beperkingen vanuit de SVBP2012

• Is geometrie alleen voldoende?

• Welke informatie koppelen? En hoe?

Hoe op te nemen?

Parkeerverordening

• Zones met eigen regels

zones als betaald parkeren, mindervalideplekken, tijdelijk parkeren 
(blauwe schijf). 

Gebiedsaanduiding ‘Overig’, dus ‘Overige zone – Parkeren blauwe 
zone’. 

Aan deze gebiedsaanduiding koppel je als hyperlink de verordening als 
exacte pdf.  (bijlagen bij toelichting)

Hierdoor heb je inhoudelijk niets aan de verordening gewijzigd. 



Alles in een plaatje



1. Functie-laag

De laag bevat de geldende functies van de ruimtelijke plannen. Het zijn 
de gebruiks- en bouwfuncties van de ruimtelijke plannen. Als het ware 
een functie/gebruikskaart van je gemeente bestaande uit de 
enkelbestemmingen, bouwaanduidingen, functieaanduidingen, 
maatvoeringen en bouwvlakken.

2. Sectorale-laag

Deze laag bevat de sectorale aspecten vanuit het ruimtelijke domein. Dus 
de gebiedsaanduidingen en dubbelbestemmingen van het geldende 
regime. 

(1. en 2. samen, geconsolideerde versie)

3. Verordeningen-laag

Per ‘sub’ laag de verordeningen die passen in het fysieke domein. 

Database



Dank voor jullie aandacht


