
Praktijktoets PR04

APV en overig beleid in het Omgevingsplan



• Deelnemers:

– Den Haag

– Arnhem

– Ministerie I&M (juristen)

– Adviesbureau RHO

– Roxit/Crotec

– IAM4

• Doel:

– Zijn de standaarden bruikbaar voor regels uit ‘overig beleid’ (niet 
zijnde Ruimtelijke Ordening), met name de APV?

• Zijn er in overig beleid regels die fundamenteel anders werken?

• Welke inspanning is nodig voor opname in een Omgevingsplan?

– Geonovum/KOOP; is de standaard bruikbaar in de praktijk?

Opzet



• Materiaal:

– TPOD Omgevingsplan v.0.75

– Modelverordening VNG

– Bestaande beleidsregels (Den Haag /Arnhem)

• Aanpak:

– 2 sessies

– Theoretisch doorspreken

– Discussies over diverse onderwerpen

• Beperkingen:

– Beperkte tijd

– Juridisch verhaal

Opzet



• Gelukt… 

Korte conclusie



• Welke onderdelen APV en Overige Beleidsregels?

– Vertrekpunt; Bestemmingsplan ‘Binckhorst’, Den Haag (ChW)

– Analyse 235 lokale regelingen

– Stappenplan:

1. heeft de regeling (deels) betrekking op de fysieke 
leefomgeving?

2. Wat is het motief van de regeling? 

3. Gaat het om een autonome regeling of een regeling in medebewind?

4. Wie is bevoegd gezag voor de in de regeling genoemde 
instrumenten?

5. Is de regeling relevant voor de Binckhorst?

•

• 1)…???

– Instructie voor de beiaardier (onvindbaar/intrekken?) 

– Instructie plaatsvervangend beiaardier (onvindbaar/intrekken?) 

Verkenning: Wat…

Activiteiten:



• Delen van de APV (zie bijlage 1)

• Bouwverordening (voor zover nog relevant)

• Verordening op de binnenwateren

• Brandbeveiligingsverordening 2012 (voor zover het 
Bouwbesluit die mogelijkheid geeft en voor zover wenselijk)

• Monumentenverordening Den Haag

• Parkeerverordening 1992

• Straathandelsverordening Den Haag

• Welstandsverordening 2003

Verkenning: Conclusie Den Haag…



• Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen
• 1. Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of 

binnen een afstand van dertig meter daarvan : 

a. te roken gedurende een door het college aangewezen periode;

b. voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te 
laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

• 2. De verboden in het eerste lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt 
voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

• 3. De verboden zijn voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in 
gebouwen en aangrenzende erven.

APV



• bebouwde kom: [de bebouwde kom of kommen weergegeven op de kaart in bijlage 1 
bij deze verordening OF bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn 
vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994];

•

• - openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze 
toegankelijk zijn;

• - openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder 
wordt verstaan;

•

• - weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder 
wordt verstaan.

• Voor werkingsgebied=hele gemeente is een hoofdstuk 
gereserveerd in het TPOD-Omgevingsplan (Hoofdstuk 5 
Algemene Regels in v0.75)

Werkingsgebied ?



• Openbare ruimte 

• (door het college) aangewezen plaats; 

• in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of 
binnen een afstand van dertig meter daarvan

• binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor 
stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse 
hoogspanningslijnen

• gevoelige terreinen op de grens van het terrein

• in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, 
wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, 
buiten de daarin gelegen wegen of paden.

• een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak 
dat vanaf die plaats zichtbaar is

Werkingsgebied ?



• voor de in- en uitgangen van percelen, alsmede binnen een 
afstand van drie meter tot die percelen;

• in de nabijheid van scholen, gebedshuizen op het moment dat 
daar bijeenkomsten plaatsvinden of begraafplaatsen;

Werkingsgebied ?



• Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alkmaar houdende aanwijzing van plaatsen met 
een verbod fietsen en bromfietsen te stallen in het 
stationsgebied Aanwijzingsbesluit op grond van de algemene 
plaatselijke verordening inzake overlast van fiets of bromfiets 
in het stationsgebied van station-centrum

• b e s l u i t :

• I.op grond van artikel 5:9, eerste lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening het stationsgebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekening met nummer: 201301448 aan te wijzen als plaats 
waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de 
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

Aanwijzingenbesluit



Aanwijzingenbesluit



• Aan de slag met de Omgevingswet  Handvatten voor het 
Omgevingsplan  Staalkaarten

• Inspanning lijkt groot; inhoudelijk (/juridisch) en technisch

– Opschonen

– Bepalen wel/niet Omgevingsplan

– Omschrijven

– Werkingsgebied bepalen/maken

• Aan I&M (nu BZK) is gevraagd lijst te maken met wat moet, 
mogelijk kan, en niet mag worden opgenomen in 
Omgevingsplan

• Aan KING (VNG-Realisatie) is gevraagd uniform voorbeeld APV 
 Omgevingsplan te maken (opvolger voor model verordening 

APV)

• Standaarden; geen probleem (STOP/TPOD)

Diversen



Vragen…


