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Inleiding
Project Handvatten
Staalkaarten voor het omgevingsplan
Voortgang van het project
Lessons learned
Stappenplan

Handvatten Omgevingsplan
•
•
•
•

Ontwikkelen inhoud voor omgevingsplan: staalkaarten
Ontwikkelen en verspreiden van kennis over omgevingsplan;
Afstemming met de wetgever;
Afstemming met Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Even voorstellen: het kernteam

Even voorstellen: de community

Een staalkaart is:
Geen blauwdruk, maar bedoeld als inspiratie!
I. Selectief
II. Samenhangend
III. Representatief

De eerste tranche
Gebiedsgericht
• Centrum stedelijk
• Buiten centrum stedelijk
Thematisch
• Bedrijfsmatige activiteiten
• Energietransitie

Staalkaart: Van visie naar plan

Lessons learned

The making off
Het is zaak de hoog gespannen
verwachtingen, niet nog
hoger te maken. Dit is een
proces van vallen en
opstaan. Het is als de
Processie van Echternach,
drie stappen vooruit en
twee achteruit.

Je moet de complexiteit van de
Omgevingswet eerst in volle
omvang ervaren voor je iets
kunt opschrijven, maar je moet
wat opschrijven. Vervolgens
kom je steeds andere dingen
tegen, en dan moet je opnieuw
beginnen.

De omgeving mag best weten
dat het een
ontdekkingstocht is. Dat
er nog veel moet worden
gezocht en van gedachten
gewisseld over hoe je het
moet doen

De regels
zitten er nog
onvoldoende
in.
We hebben de kloof tussen de
innercircle, de mensen die
allang betrokken zijn bij
de Omgevingswet en de
vakmensen uit de praktijk
die er net nieuw inkomen
gezien

Lessons learned
• Het maken van een staalkaart is een iteratief proces wat in de
praktijk betekent dat het een worsteling is om van idealen naar
concrete regels te komen.
• Zorg constant dat er oog is voor de beleidscyclus en wat dit voor
jou als bevoegd gezag betekent voor het proces waar je nu mee
bezig bent.
• Bij het maken van regels is het goed om in het Bkl en Bal te kijken
wat daar in voor soorten regels worden omschreven zodat je qua
structuur aansluit dan maak je het je zelf makkelijker
• Dat je vanaf het begin al moet nadenken over de manier waarop
je wilt regelen en de gevolgen die dat heeft
• Aan de slag gaan: trial en error en niet te lang blijven hangen in
het maken van een goed verhaal maar ook al nadenken over de
regels

Stappenschema
•

•

•

•

•

Stap 1 Wat zijn de ambities?: Van
bestaande naar gewenste situatie/
kernkwaliteiten
Stap 2 Welke rol wil je als gemeente
spelen? Regisserend, samenwerkend,
sturend of opdracht gevend?
Stap 3 Welke kaders zijn er?:
Instructieregels Rijk en provincie,
ambities uit de omgevingsvisie, ander
(sectoraal) gemeentelijk beleid
Stap 4 Integrale gebiedsbeschrijving:
Kenmerken en gewenste kwaliteiten
van een gebied
Stap 5: werkingsgebied: waar geldt de
regel

Stappenschema
•
•
•

Stap 6 Keuzemenu regels
Stap 7 Opstellen concrete
regels
Stap 8 Monitoring

Keuzemenu regels:
• Omgevingswaarden
• Open normen
• Maatwerkregels
• Maatwerkvoorschriften
• Verbodsbepalingen
• Meldingsplicht
• Omgevingsplanactiviteit
vergunning (opa)
• Voorwaardelijke verplichtingen
• Beoordelingsregels vergunning
omgevingsplanactiviteit
• Procedureregels vergunning en
melding

Tips en tricks
•
•
•
•
•

Maak eerst je omgevingsvisie
Kijk goed naar Bkl, Bal, Bbl
Volg de systematiek van Ow
voor vergunning en melding
Experimenteer met planregels
en leer van de Chw-plannen
Maak gebruik van het
stappenplan en doorloop het
opnieuw, telkens wanneer dat
nodig is.

Tips en tricks
•
•
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Maak eerst je omgevingsvisie
Kijk goed naar Bkl, Bal, Bbl
Volg de systematiek van Ow
voor vergunning en melding
Experimenteer met planregels
en leer van de Chw-plannen
Maak gebruik van het
stappenplan en doorloop het
opnieuw, telkens wanneer dat
nodig is.

Staalkaart

●

Representatief deel (gebied of thema) van het omgevingsplan

●

Doelstelling, reikwijdte en nieuwe mogelijkheden Omgevingswet

●

Tot in concrete details juridisch houdbare regels passend binnen het
stelsel van de Omgevingswet

●

Een projectie van het deel van het grotere geheel

Extrapolatie

●

Plaats en functie van de regels binnen het gehele omgevingsplan

●

Gebiedsgerichte benadering
Activiteitengerichte benadering
Functiegerichte benadering
Thematische gerichte benadering
Ladenkastbenadering

●

Lastige opgave voor staalkaarten

Doelen juridisch vastleggen
Artikel 2 Integrale doelen
De regels in ieder artikel van dit plan zijn gesteld met als doel de
kwaliteitsklasse te halen zoals aangegeven in bijlage 1, per onderdeel van
de fysieke leefomgeving nader uitgewerkt tot de integrale doelen van dit
omgevingsplan:
a. voor levendige binnenstad: Bijlage 2 Integrale uitwerking levendigheid
met beleidsregels
Artikel 3 Modern winkelen en druk ontmoeten
3.1 Doel functietoedeling
De regels in dit artikel zijn gesteld met het oog op het integrale doel
levendigheid zoals bedoeld in artikel 2.
3.2 Toepassingsbereik
De regels in dit artikel gelden voor gebruiksactiviteiten in het
werkingsgebied Modern winkelen en druk ontmoeten.

Koppeling met Programma
Artikel 1.2
Het bevoegd gezag stelt voor nieuw te realiseren woongebieden een
warmteplan, zijnde een programma in de zin van artikel 3.4
Omgevingswet, vast, waarin keuzes worden gemaakt over de toekomstige
warmtevoorziening en bijbehorende energie-infrastructuur.

Artikel 4.3
Het gebruiken van een bouwwerk voor de woonfunctie is uitsluitend
toegestaan indien dit bouwwerk binnen 1 jaar na het tijdstip van het
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen is
aangesloten op de warmtevoorziening conform de eisen van het in artikel
1.2 genoemde programma.

Verwijzing naar beleidsregels

Niet zo

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3 [evenement] onder c
wordt verleend als:
i. de randvoorwaarden in de beleidsregels voor evenementen in acht
worden genomen.
d. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3 onder d wordt verleend
als:
i. De beleidsregels voor kappen in acht worden genomen.

Verwijzen naar beleidsregels

Artikel 3.3
Indien het installeren en gebruiken van zonnepanelen plaatsvindt op of
aan gebouwen, die onderdeel uitmaken van een beschermd stads- en
dorpsgezicht of een aangewezen monument betreffen, moet de
bescherming van deze cultuurhistorische waarden voldoende in acht
worden genomen. De bescherming van deze cultuurhistorische waarden
wordt bepaald op de wijze beschreven in de beleidsregels ‘Zonnepanelen
en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen’.

Omgevingswaarde
2.1.1 Luchtkwaliteit (variant transformeren)
1. Onverminderd de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit als vermeld in
het Besluit kwaliteit leefomgeving voor de concentratie CO2 / PM10 en
PM2,5 bedraagt de concentratie van deze stoffen in de buitenlucht, als
gevolg van emissies in het transformatiegebied, in 2030 xxx
microgram per m3.
2. De in het vorige lid genoemde omgevingswaarde is een
inspanningsverplichting. De inspanning is gericht op het verbieden van
houtkachels, het verplicht stellen van duurzame verwarming bij het
oprichten van nieuwe gebouwen en het wijzigen van de functie van
bestaande gebouwen. Bestaande gebouwen, waarin geen
functiewijziging plaatsvindt zijn uiterlijk in 20135 voorzien van
duurzame verwarming.

Omgevingswaarde

2.1.2 Geluid Omgevingswaarde
1. De geluidsbelasting als gevolg van activiteiten door bedrijven moet
aanvaardbaar zijn (art. 5.59 Bkl).
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.59 eerste lid onder a en tabel
5.65.1 Bkl en in overeenstemming met artikel 5.66 lid 2 onder b en
5.68 Bkl, gelden de volgende geluidwaarden op de gevel van
bestaande en/of geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen en de
begrenzing van geluidgevoelige locaties:

Omgevingswaarde
27.1 Omgevingswaarde
Binnen het werkingsgebied "aandachtsgebied leegstand" mag het
aantal gemelde panden dat langer dan 6 maanden leeg staat per
01-01-2022 niet hoger dan 10% van het totaal aantal panden in dit
werkingsgebied.
27.2 Monitoring en programma
a. Burgemeester en wethouders maken jaarlijks een overzicht van het
aantal leegstaande panden.
b. Als per 1-1-2022 sprake is van meer dan 10% leegstand langer dan 6
maanden stellenburgemeester en wethouders een programma
leegstand op.
c. In het programma leegstand wordt voor het gehele gebied
aangegeven hoe de leegstand wordt opgelost door binnen 5 jaar te
voldoen aan de gestelde omgevingswaarde.

Geluid centrum Bkl
16.2 Toepassingsbereik
De regels in dit artikel gelden voor bedrijfsmatige activiteiten in het
werkingsgebied Geluid - centrum.
16.3 Activiteiten die zijn verboden
16.3.1 Gemiddelde geluidswaarde op de gevel
Een bedrijfsmatige activiteit mag gemiddeld niet meer geluid
produceren op de gevel van een geluidgevoelig gebouw of
geluidgevoelige locatie dan:.
a. tussen 7:00 en 19:00 uur 55 dB(A);
b. tussen 19:00 en 23:00 uur 50 dB(A);
c. tussen 23:00 en 7:00 uur: 40 dB(A).

Monument
Niet zo
3.1.4 Monument (variant consolideren)
1. Aan locatie x met de coördinaten N 52 13.187 E 5 16.429 is de functie
monument toebedeeld.
2. Het wijzigen van de functie is niet toegestaan.
3. Op de locatie, zoals beschreven in lid 1, zijn activiteiten toegestaan die
redelijkerwijs te verwachten zijn bij de functie monument. Aan deze
activiteiten worden gelijk gesteld de toegestane activiteiten op grond van
artikel 3.1.1

Monument
4.2 Toepassingsbereik
De regels in dit artikel gelden voor gebruiksactiviteiten in het
werkingsgebied Monumentaal-centrum.
4.3 Gebruiksactiviteiten die zonder omgevingsvergunning of melding zijn
toegestaan
Zonder omgevingsvergunning of melding zijn de volgende
gebruiksactiviteiten toegestaan:
a. wonen;
b. <<bestaande gebruiksactiviteit ophalen uit onderliggende
gebruikslaag>>
4.4 Gebruiksactiviteiten die zijn toegestaan nadat daarvoor een
omgevingsvergunning is verleend
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 29
een omgevingsvergunning verlenen voor een gebruiksactiviteit,
anders dan bedoeld in lid 4.3, die bijdraagt aan het monumentale
karakter van het gebouw en omgeving zoals bedoeld in beleidsregels
van bijlage 3.

Delegatie
Niet mogelijk
12.5 Bevoegdheid tot het stellen van maatwerkregels
Als uit onderzoek blijkt dat uitvoering van de regels in dit artikel niet
bijdraagt aan het integraal doel kunnen burgemeester en wethouders
met toepassing van artikel 31 maatwerkregels stellen als een goede
uitvoering van de erfgoedzorg dit vereisen. De maatwerkregels kunnen
mede inhouden het instellen van een meldplicht

Verbeterslag nodig

● Staalkaarten het eerste begin is er
● We zijn er nog niet
● Op juridische vlak is een verbeterslag nodig
● Een waardevol en leerzaam project

Vragen?

