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Het Omgevingsplan
•
•

•
•
•
•

Regels voor fysieke leefomgeving met evenwichtige toedeling
van functies aan locaties (i.p.v goede RO)
Gedachtegoed Rijk:
•
Uitnodigingsplanologie
•
Goede omgevingskwaliteit
•
Minder regels en minder vergunningplichten (meer algemene
regels)
•
Meer afwegingsruimte door het opnemen van open
(beleidsinterpreterende) normen en het doorschuiven van
onderzoeksplichten naar de vergunningfase
Nieuwe thema’s: veiligheid, gezondheid en duurzaamheid
Vervallen 10 jaarstermijn / actualisatieplicht
Voor gehele grondgebied 1 Omgevingsplan
BG = raad, delegatie naar B&W, uitgebreide procedure

Het Omgevingsplan
•

•

Functies: evenwichtige toedeling van functies aan locaties
en andere regels die met het oog daarop nodig zijn (zijnde
de regels uit bestemmingsplannen en gebiedsgerichte regels uit
gemeentelijke verordeningen)
Activiteiten: regels over activiteiten die gevolgen (kunnen)
hebben voor de fysieke leefomgeving (algemene regels uit
gemeentelijke verordeningen bijv. welstand, parkeren, APV,
bouwverordening)

Bestemmingsplannen

Het Omgevingsplan

Gemeentelijke
verordeningen

Voormalige
rijksregels
(bruidsschat)

Instructieregels Bkl

Omgevingsplan

2029

Overgangsrecht
Op het moment dat het omgevingsplan
wordt gewijzigd, moeten de regels voor de
betrokken locatie voldoen aan het vereiste
van een evenwichtige toedeling van functies
aan locaties.

Plan van Aanpak
Omgevingsplan Hardenberg
Gefaseerde aanpak:
•
Fase 0: Ambities bepalen
•
Fase 1: Naar één omgevingsverordening
•
Fase 2: Naar één Richtlijn Omgevingsplan
•
Fase 3: Naar één digitaal omgevingsplan
•
Fase 4: Omgevingswetproof maken
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Fase 1: naar een Omgevingsverordening
Stapsgewijze aanpak:
•
Stap 1: inventariseren verordeningen
•
Stap 2: opschonen verordeningsregels
• beleidsneutraal
• innovatief/omgevingswetproof
•
Stap 3: integreren verordeningsregels

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 1: inventariseren
•

inventariseer welke gemeentelijke
verordeningen (deels) in het
Omgevingsplan moeten danwel
kunnen (moeten/kunnen-lijst AMvB o.b.v.
artikel 2.7 van de Omgevingswet)

Verordeningen die moeten:
•
APV Hardenberg
•
Aansluitverordening riolering gemeente Hardenberg
•
Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Hardenberg
•
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Hardenberg
•
Bouwverordening gemeente Hardenberg
•
Marktverordening gemeente Hardenberg
•
Brandveiligheidsverordening
•
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2017
Hardenberg
•
Parkeerverordening
•
Monumentenverordening gemeente Hardenberg

Verordeningen die kunnen/mogen:
• Wegsleepverordening
• Verordening op het beheer en het gebruik van de
gemeentelijke begraafplaatsen
• Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen
Hardenberg
• Verordening naamgeving en nummering
• Destructieverordening gemeente Hardenberg

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Moeten/kunnen-lijst VNG

Stap 2: opschonen
•

•

inventariseer welke gemeentelijke verordeningen (deels) in
het Omgevingsplan moeten danwel kunnen (moeten/kunnenlijst AMvB o.b.v. artikel 2.7 van de Omgevingswet)
schoon op, mede op basis van gemeentelijke ambities:

(dereguleren, harmoniseren, integreren en digitaliseren)
a.
b.

in eerste aanleg beleidsneutraal
met ambtelijk advies innovatief/omgevingswetproof

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Beleidsneutraal opschonen (1)
Schoon elke regel van elke verordening op:
•
bepaal of er sprake is van een functie of een activiteit met
gevolgen voor de fysieke leefomgeving (motief: in tegenstelling
tot openbare orde);

Stap 1

Stap 2a

Stap 3

Wat is fysieke leefomgeving?
• Wet bepaalt niet wat fysieke leefomgeving is
• … maar het gaat om de natuurlijke en gebouwde omgeving (met de grond verbonden)
• … en ook om (het nalaten van) een activiteit die gevolgen kan hebben voor de fysieke
leefomgeving (structurele activiteit)
• en dus geen openbare orde aspect (kortdurende actie) waarbij de bevoegdheid bij de
burgemeester ligt
Fysieke leefomgeving

Gevolgen fysieke leefomgeving?

Gebouwen, standbeelden, woonboten, en tenten

Voertuigen, gehouden dieren

Ondergrondse container

Rolcontainer

Bomen, vaste planten

Periodieke landbouwgewassen

Uiterlijk van bouwwerken

Meubilair in die bouwwerken

Buisleidingen, kabels en leidingen

Door mens onttrokken objecten (water in
leidingen, lucht in installaties, geplukte
planten, gevangen dieren, opgegraven grond)

Reclameobjecten, terrasmeubilair

De merknaam, logo

Voorbeeld fysieke leefomgeving
Artikel 2.16 APV: Hinderlijke beplanting of gevaarlijke voorwerpen
Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat
aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op andere wijze voor het
wegverkeer hinder of gevaar ontstaat.
Artikel 4.18 APV: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of
geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de
beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang
van:
a. de bescherming van natuur en landschap; of
b. de bescherming van een stads- of dorpsgezicht.
4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Voorbeeld fysieke leefomgeving
• VNG-lijst: geen uitsluitsel
• kortdurende actie, verbod ziet op handhaven van de openbare orde
• veelal geborgd door het Privaatrecht

Artikel 2.16 APV: Hinderlijke beplanting of gevaarlijke voorwerpen
Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het
wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op andere wijze voor het wegverkeer hinder of
gevaar ontstaat.
Artikel 4.18 APV: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te
houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening,
exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap; of
• VNG-lijst: geen uitsluitsel
• omdat relatie wordt gelegd met
b. de bescherming van een stads- of dorpsgezicht.
bestemmingsplan regels over kamperen bij elkaar
houden in het omgevingsplan.

Beleidsneutraal opschonen (2)
Schoon elke regel van elke verordening op:
•
bepaal of er is sprake is van een functie of een activiteit met gevolgen voor de
fysieke leefomgeving (motief: in tegenstelling tot openbare orde);
•
hoe verhoudt deze regel zich met andere regels (over dat onderwerp: thema,
functie en/of activiteit)? (strijdigheden eruit halen, stroomlijnen en integreren)

Stap 1

Stap 2a

Stap 3

Beleidsneutraal opschonen (3)
Schoon elke regel van elke verordening op:
•
bepaal of er is sprake is van een functie of een activiteit met gevolgen voor de fysieke
leefomgeving (motief: in tegenstelling tot openbare orde);
•
hoe verhoudt deze regel zich met andere regels (over dat onderwerp: thema, functie
en/of activiteit)? (strijdigheden eruit halen, stroomlijnen en integreren)
•
koppel de regel aan een digitaal werkingsgebied (in veel gevallen het gehele gemeentelijke
grondgebied)

Stap 1

Stap 2a

Stap 3

Omgevingswetproof opschonen (1)
Ambtelijk advies:
•
kan de regel komen te vervallen in het kader van
deregulering? (vanuit vertrouwen, flexibiliteit)

Stap 1

Stap 2b

Stap 3

Analyse mogelijkheid tot vervallen
Hoe werkt een regel?
•
wat is het doel van de regel?
•
hoe vaak wordt beroep gedaan op de regel (bijv. melding/vergunning)
•
hoe vaak/in welke gevallen wordt melding/vergunning toegekend?
•
hoe vaak moet worden gehandhaafd?
•
wat gebeurt er als er niets wordt geregeld?

Omgevingswetproof opschonen (2)
Ambtelijk advies:
•
kan de regel komen te vervallen in het kader van
deregulering? (vertrouwen, flexibiliteit)
•
type regel: uitgaan van een gebod, rechtstreeks toestaan,
toestaan met melding/vergunning of verbod? (deregulering,
afwegingsruimte)

Stap 1

Stap 2b

Stap 3

Type regels
•

•

•

•

Moeten: geboden
(on)voorwaardelijke verplichtingen, gebodsbepalingen, maatwerkregels (vgl. nadere eisen
waaronder emissieplafonds, immissienormen geur en geluid)
Willen: rechtstreeks toestaan
algemene regels toelaatbaarheid activiteiten (bouw- en gebruiksregels, voormalige
rijksregels, instructieregels Bkl) en omgevingswaarden
Kunnen: toestaan met melding/vergunning
informatie/bewijsplicht, bevoegdheid opleggen maatwerkvoorschriften, nadere afweging
(aanvaardbaarheid), beoordelingsregels (bijv. middels (open) normstelling, eventueel in
combinatie met wetsinterpreterende beleidsregels, zodat onderzoeksplicht naar
vergunningfase kan worden doorgeschoven, participatie indieningsvereisten)
Niet mogen: verboden en overgangsrechtelijke regels

Omgevingswetproof opschonen (3)
Ambtelijk advies:
•
kan de regel komen te vervallen in het kader van deregulering? (vertrouwen, flexibiliteit)
•
type regel: uitgaan van een gebod, rechtstreeks toestaan, toestaan met
melding/vergunning of verbod? (deregulering, afwegingsruimte)
•
is de regel inzichtelijk, voorspelbaar en gebruiksvriendelijk? (ervaringen van het frontoffice
en vergunningverleners)

Stap 1

Stap 2b

Stap 3

Inzichtelijkheid
Wat mag waar, hoe en wanneer?
•
Gebieds/locatiegericht  waar
•
Thema/functiegericht  wat
•
Activiteitgericht  hoe en wanneer

Stap 3: integreren
•

inventariseer welke gemeentelijke verordeningen (deels) in het Omgevingsplan
moeten danwel kunnen (moeten/kunnen-lijst AMvB o.b.v. artikel 2.7 van de Omgevingswet)

•

schoon op, mede op basis van gemeentelijke ambities: (dereguleren, harmoniseren,

integreren en digitaliseren)

•
•

a. in eerste aanleg beleidsneutraal
b. met ambtelijk advies innovatief/omgevingswetproof
voeg deze dan samen tot één actuele verordening met regels over de fysieke
leefomgeving
bepaal wat je met de overgebleven regels uit de diverse verordeningen doet

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Voorbeeld ombouw
Artikel 4.18 APV: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst
te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de
beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.
2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op een erf, als
bedoeld in artikel 1, lid 1 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht, door de rechthebbende op
dat erf.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap; of
b. de bescherming van een stads- of dorpsgezicht.
5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Voorbeeld ombouw
Artikel 4.18 APV: Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
Vergunningsplichte activiteit:
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning ten behoeve van recreatief nachtverblijf
kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig
in dit omgevingsplan is aangewezen.
2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op een erf,
door de rechthebbende op dat erf.
Indieningsvereisten: ?
Beoordelingsregels:
3. De omgevingsvergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap; of
b. de bescherming van een stads- of dorpsgezicht.
• Qua opbouw van het artikel en
terminologie aangesloten op
Omgevingswet, TPOD en catalogus.
• Procedureregels geschrapt.
• Indieningsvereisten onbekend

Voorbeeld excel-sheet
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