
Oefenen met de Omgevingswet in 
de praktijk 

 
Pionieren met de Crisis en herstelwet 



Even voorstellen 
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Derk-Jan Verhaak Martijn Kegler 



Oefenen met de omgevingswet 
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Ervaringen met meerdere pilots 
 
Inkleuring met pilot Buitengebied 
Brielle en Westvoorne 



De context;  
waarom aan de slag met een pilot? 

 
 



Het plangebied 



• Omgevingsvisie Westvoorne 
• Omgevingsvisie Buitengebied Brielle 
• Nota van Uitgangspunten Landelijk gebied 

Brielle en Westvoorne op weg 
naar de omgevingswet 



Nota van Uitgangspunten 
Reikwijdte 

• Vigerende bestemmingsplannen 
• Actualisering n.a.v. omgevingsvisies (o.a. kwaliteit) 
• Relevant overig beleid voor de fysieke leefomgeving 

 
Deregulering 

• Regels gericht op doelen die we nastreven 
• Grotere flexibiliteit dan huidige regels 
• Onderzoeken toepasbaarheid kwalitatieve normen 
• Toepassen spelregels, inspireren en vertrouwen voor ontwikkeling 

 
Afstemming 

• beleidsmatig, regelgeving, proces 
 

 



Wat is er anders? 

Eenvoudig raadpleegbaar 

Doelgericht, flexibel, ruimte voor maatwerk 

Procedures: bevoegdheden raad en college 

Processen: overleg en dialoog 



Basiselementen 

Vigerende plannen Omgevingsvisies Crisis- en herstelwet Handboek 
kwaliteitsverbetering 

APV Viewer 2 plannen,  
1 regeling  

(waar mogelijk) 

Gemeentelijke 
organisatie 



Eenvoudig raadpleegbaar 



Functie: toetsen aan doelen van een gebied 

Vertaling OV naar OP 



Hoe kan functieverandering aan de 
hand van de koers plaats vinden? 
 1. Buitenplans 

2. Wijzigingsbevoegdheid 

3. Vergunning 

4. Melding 

5. Rechtstreeks 
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Alle activiteiten die passen binnen (gebieds) 
functie zijn toegestaan 

Nieuwe activiteiten toegestaan met vergunning 
voor bestemmingsplanactiviteit 

Hoe doen we dat in het plan? 
 



In 8 weken vergunnen, hoe gaat u 
dat doen? 
1. Dat lukt nooit, want onze omgevingsdienst heeft 

meer tijd nodig 

2. Beginnen met 6 weken verlenging 

3. Zorgen voor goede gesprekken aan de voorkant 

4. Geen probleem, we doen het nu al in drie weken 
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Wat heb je nodig om binnen acht weken 
je beoordeling gereed te hebben? 

 

Gesprek aan de voorkant 

Procesafspraken, projectmatige aanpak 
behandeling vergunningen 

Werkafspraken met overlegpartners 
(omgevingsdienst, waterschap, ….) 



Open normen, wat vindt men er 
ambtelijk van? 
Toelichting: Geen kwantitatieve bouwregels 
meer, maar toetsen aan kwalitatieve normen, 
bv het bouwwerk moet passen in het 
landschap. Hulpmiddel is handboek kwaliteit.  
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Open normen in het buitengebied,  
wat vindt men er ambtelijk van? 
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1. Het landschap is overal anders, eindelijk kunnen 
we maatwerk leveren 

2. Landschap , wat is dat? 

3. Dit wordt een eindeloze discussies met de 
aanvrager 
 

 



Geen ‘afvinklijstje’ meer; wat zijn de 
gevolgen voor kennis, competenties en 
werkwijze van vergunningverlening?  

 Kennis en kunde voor kwalitatieve beoordeling 

Beleidsregels bij open normen 

Vooroverleg met initiatiefnemers: samen 
werken aan goed plan 



Vertaling van de NvU naar VOOP 
Hoe reageren raadsleden? 

1. Zij vinden flexibiliteit prachtig. 

2. Alle bevoegdheden liggen bij College, kunnen wij 
nog wat vinden? 

3. Wordt het niet te ingewikkeld voor onze burgers? 
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Veel activiteiten worden door college 
vergund, minder plannen komen langs 
de raad. 

 Raad bepaalt doelen/voorwaarden bij visie/plan 

Vraagt om vertrouwen raad in college en 
ambtelijke organisatie 

Maak procesafspraken (tussen raad en college) 

Op basis van monitoring bijsturen 



Ga nu al aan de slag om cultuur 
en werkwijze in te slijten! 

 
 

Ga “oefenen” in “’t echie”! 



Een kijkje in Chw plannen? 
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http://westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl/ 
 
http://brielle.crotec-omgevingsplan.nl/  
 
http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/ 
 
http://borsele.crotec-omgevingsplan.nl/  
 
Ruimtelijke plannen: Wijk aan Zee en Transformatiegebied Noordpoort Meppel 
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