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Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
• Tussen nu tot inwerkingtreding
• Na inwerkingtreding:
• gedurende de termijn overgangsrecht
• na de termijn overgangsrecht
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Hoe gaat u hier mee om?

•

Vragen / gelegenheid voor discussie

Waarom doen we dit ook al weer? (1)

Waarom doen we dit ook al weer? (2)
Artikel 2.4 Omgevingswet: omgevingsplan
De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente
één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving
worden opgenomen
Artikel 4.2 (toedeling van functies aan locaties)
1. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de
gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere
regels die met het oog daarop nodig zijn.
Regels over de fysieke leefomgeving
• … gericht op de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet
• … met in acht neming van de instructieregels uit het Bkl, Bal en de
provinciale verordeningen

Waarom doen we dit ook al weer? (3)
Fysieke leefomgeving
Thema’s art. 1.2 OW:
– Bouwwerken
– Infrastructuur
– Watersysteem
– Water
– Bodem
– Lucht
– Landschappen
– Natuur
– Cultureel erfgoed
– Werelderfgoed

Overige thema’s
– Duurzaamheid en klimaatadaptatie
– Gezondheid
– Veiligheid
– Natuurlijke hulpbronnen
– Milieu
– Drinkwatervoorziening
– Stedenbouwkundige kwaliteit
– Welstand
– Etc.
Openbare
orde
Fysieke
leefomgeving

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Gefaseerde benadering
Wat kun je doen?
• Tussen nu en inwerkingtreding Omgevingswet
• Na inwerkingtreding Omgevingswet gedurende de termijn
overgangsrecht
• Na inwerkingtreding Omgevingswet na de termijn overgangsrecht
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Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Gefaseerde benadering
Stappenschema
• Stap 0: Ambities bepalen
• Stap 1: Naar één bestemmingsplan (vanaf heden)
• Stap 2: Naar één verordening (vanaf heden)
• Stap 3: Naar één omgevingsplan (rond inwerkingtreding Omgevingswet)
• Stap 4: Omgevingswetproof maken (gedurende overgangstermijn)

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Tussen nu en inwerkingtreding : wat kun je nu al doen?
Stappen

Wat te doen?

Stap 0

Ambities bepalen
•
Stel een visie op hoe je als gemeente je kerninstrumenten wil inzetten, je ambities
•
Zorg voor uniform en opgeschoond beleid
•
Stel ook je ambities op voor het omgevingsplan
Naar één bestemmingsplan (vanaf heden)
•
inventariseer alle geldende gemeentelijke bestemmingsplannen, beheersverordeningen, e.d.;
•
schoon op (digitaliseren, harmoniseren, integreren);
•
maak thematische plannen (erfgoed, parkeren, weekmarkten en evenemententerreinen;
•
voeg deze samen tot één actueel bestemmingsplan.
Naar één verordening (vanaf heden)
•
inventariseer alle geldende gemeentelijke verordeningen;
•
schoon op (dereguleren, harmoniseren, integreren en digitaliseren);
•
analyseer welke regels in het omgevingsplan thuishoren;
•
voeg deze samen tot één actuele verordening met regels voor de fysieke leefomgeving. Verdeel deze in hoofdstukken
die aansluiten bij de Omgevingswet: algemene regels, procedurele, openbare orde, fysieke leefomgeving.
Naar één omgevingsplan (rond inwerkingtreding Omgevingswet)
Voeg de volgende zaken samen voor een beleidsneutrale omzetting van de bestaande regels in één omgevingsplan
(nog niet geheel Omgevingswetproof):
•
bestemmingsplan (stap 1);
•
verordening (stap 2);
•
voormalige rijksregels worden opgenomen in het invoeringsbesluit Omgevingswet.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Omgevingswetproof maken (gedurende overgangstermijn)
•
verwerk de gemeentelijke ambities zoals vastgelegd in de omgevingsvisie en bouw het omgevingsplan (stap 3) om
volgens de regels uit de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving;
•
houdt rekening met doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet, en maak eventueel gebruik van de staalkaarten
van het Ministerie van I en M samen met de VNG opstelt in "Handvatten voor het Omgevingsplan".

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Tussen nu en inwerkingtreding : ambities bepalen
Wat moet straks in het omgevingsplan geregeld worden?
• Wat moet? Wat willen we? Wat kunnen we?

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Tussen nu en inwerkingtreding : ambities bepalen
Ambitieniveau

Functie / thema

Milieu

0

Fixeren
(moeten)

Beleidsneutraal
• Geen omgevingswaarden of
overnemen vigerende
maatwerkregels
rechten
• Geen extra
onderzoek/afweging

0+

Beheren
(moeten)

Beperkte verruiming
waar mogelijk

1

Gebruiken
(willen)

Thematische indeling • Noodzakelijke
met gebiedsgerichte
omgevingswaarden vaststellen
regels,
• Maatwerkregels opnemen
maatwerkregels en/of
beoordelingsregels

2

Ontwikkelen Geheel nieuwe opzet
(kunnen)

Implementatie regelingen

Implementatie beleid

• BP, Welstand en selectie
• Geen (nieuw) beleid
relevante verordeningen 1 op
opnemen
1 overnemen voor zover
mogelijk
• Waar (eenvoudig) mogelijk
gebiedsgericht maken
• Verruimingen voorwaardelijk
• Eventueel een beperkte
• Geen (nieuw) beleid
mogelijk maken (doorschuiven
‘opschoonactie’ maar geen
opnemen
onderzoeksplicht)
nieuwe, substantiële
• Maatwerkregels opnemen waar
beleidsafwegingen
nodig (beleidsneutraal
Activiteitenbesluit overnemen)
• Opschonen verordeningen
• Passend maken op
omgevingsplan (integrale
afweging daar waar
(eenvoudig) mogelijk)

• Omgevingswaarden vaststellen • Aangepast tot 1 integraal
• Maatwerkregeling per gebied
kader
vaststellen door middel van
• Bevoegdheidsverdeling
open normstelling
burgemeester – college –
Raad aanpassen

• 1 op 1 als bijlage
opnemen
• Gebiedsgericht maken
• Beoordelingsregels
opnemen

• Aangepast tot 1
integraal kader met een
integrale afweging (link
met Omgevingsvisie)
• Beoordelingsregels
opnemen

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Tussen nu en inwerkingtreding : wat kun je nu al doen en hoe?
Laagsgewijze opbouw als opmaak omgevingsplan
• Principe: één basisbestemmingsplan voor de
gehele gemeente
• Laag 0: plannen actueel? Actualiseren niet
nodig
• Laag 1: Basislaag: laag 0 aanvullen met
actualisering verouderde plannen, evt ook
standaardiseren (begrippen e.d.)
• Laag 2: Facetbestemmingsplan(nen) voor
thema’s: parkeren, archeologie e.d.,
evenementen-, reclame-,
terrassenverordening (vgl. het
omgevingsvoorbereidingsplan)
• Laag 3: Ontwikkelingsgerichte plannen:
uitbreidingen woongebied e.d.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Na inwerkingtreding: overgangsrecht
Overgangsrecht (Invoeringswet): een gefaseerde overgang
•

Bestemmingsplannen zijn van rechtswege omgevingsplan:
•

•

Uitwerkings- en wijzigingsplannen, beheersverordeningen en
exploitatieplannen gelden als deel van het omgevingsplan

Gemeenten krijgen 10 jaar de tijd om één omgevingsplan vast te
stellen dat voldoet aan:
1. alle eisen van de Omgevingswet (digitalisering, evenwichtige toedeling van
functies etc.);
2. de Uitvoeringsregelgeving (AMvB’s Omgevingswet):
3. (eventuele) provinciale instructieregels (omgevingsverordening)

Bron: TBR 2017, nr 3 – nr. 38 van mr. T. Lam, mr. S. Hillegers en Prof. Mr. T. Nijmeijer en presentatie in maart 2017

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Na inwerkingtreding: direct na inwerkingtreding
Bij inwerkingtreding ontstaat het
‘omgevingsplan van rechtswege’.
Bestaat uit twee onderdelen:
1.

Ruimtelijke besluiten
(bestemmingsplannen, wijzigings- en
uitwerkingsplannen,
beheersverordeningen en
exploitatieplannen, die op dat moment
van kracht zijn), en

2.

Door Rijk opgestelde regels:
a.

Instructienormen voor geluid,
trillingen en geur

b.

Algemene regels als onderdeel van het
omgevingsplan van rechtswege (regels
over activiteiten, zoals horeca,
detailhandel en recreatie)

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Na inwerkingtreding: gedurende de termijn overgangsrecht

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Na inwerkingtreding: gedurende de termijn overgangsrecht
•

•

Gedurende deze termijn moet iedere locatie gewijzigd worden in een
omgevingsplan dat voldoet aan:
•

de eisen van de Omgevingswet (o.a. toedeling van functies aan locaties)

•

De uitvoeringsregelgeving van de wet

•

Eventuele bovengemeentelijke instructieregels

Gemeentelijke verordeningen m.b.t. fysieke leefomgeving zullen
(vooralsnog) geen onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Deze
blijven naast het omgevingsplan gelden
• Art. 22.3 Omgevingswet -> gemeenten hebben gedurende de overgangsfase
de tijd om de regels uit de autonome verordening in het omgevingsplan op te
nemen
• Drie typen regels: regels die in het omgevingsplan:
1. kunnen (reclame-, terrassenverordening, evenemententerreinen)
2. moeten (wordt bij AMvB bepaald) en
3. niet mogen (regels m.b.t. openbare orde)

worden opgenomen

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Na inwerkingtreding: na de termijn overgangsrecht

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Na inwerkingtreding: na de termijn overgangsrecht
Overgangsrecht biedt mogelijkheid van ‘groeimodel’
Invoeringswet kent geen sanctie als er na afloop van de termijn van
10 jaren nog geen ‘echt’ omgevingsplan is vastgesteld
• Ook niet is geregeld dat het omgevingsplan van rechtswege op enig
moment vervalt
Echter:
• Regels die nu nog in autonome gemeentelijke verordeningen zijn
vastgelegd (kapverordening, monumentenverordening) vervallen na
de overgangstermijn als er niets geregeld is in het omgevingsplan en
als in een AMvB bepaald is dat deze in het omgevingsplan moeten
worden opgenomen.
• Hetzelfde geldt voor Rijksregels, voor zover bepaald is dat deze in het
omgevingsplan moeten worden geregeld. Denk aan vergunningplichtig
maken van bouwactiviteiten (omgevingsplanactiviteit)
• Alternatief: bij AMvB kan bepaald worden dat deze regels onderdeel
uitmaken van het omgevingsplan.
•
•

Hoe gaat u hier mee om?
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Meedoen aan Chw-pilots
Actualiseren met het oog op de
Omgevingswet
Globaal bestemmen
Organische gebiedsontwikkeling
bestemmen
Oefenen met participatie
Aanpassen gemeentelijke
verordeningen
Dereguleren
Integreren bestaande beleidsnota’s (in
bv omgevingsvisie)
Niets …..

Hoe gaat u hier mee om?

Ga naar

www.kahoot.it

https://create.kahoot.it/login

Handvatten voor het omgevingsplan
Voorsorteren via de staalkaarten?
•
•

Het Programma aan de slag met de Omgevingswet biedt binnenkort
handvatten voor het opstellen van omgevingsplannen
Wellicht bieden deze ‘staalkaarten’ handvatten om nu al voor te
sorteren

Vragen / gelegenheid tot discussie

