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Decentrale of centrale regels?

Wanneer decentrale regels?

– De locatie bepaalt vooral welke 
regel passend is

– Regels over gevolgen voor de 
fysieke leefomgeving (na BBT), 
zoals cumulatie

– Waarborgen beschermingsniveau 
via instructies BKL

Wanneer landelijke regels? 

– Landelijk regelen is doelmatig 

– De activiteit bepaalt de passende 
regel: limiteert gevolgen één 
individuele activiteit

– Locatieonafhankelijke regels (4.3 Ow) 

– Landelijke vergunningplichten (5.1 Ow)

– Bal: BBT- maatregelen, regels vanwege 
rijkstaken rijksmonumenten, 
rijkswater..

– BBL: technische eisen: bouwen, slopen



De bruidsschat 

› Een set rijksregels die beter lokaal gesteld kunnen 
worden 

› Die passende regels zijn er natuurlijk niet meteen.

› Daarom een overgangsrechtelijke voorziening

› bij iwt bruidsschat toegevoegd aan het 
omgevingsplan of de waterschapsverordening van 
rechtswege. 

› Voldoen aan de DSO STOP/TPOD

› Voorzien van toepasbare regels

› Kunnen meteen worden aangepast 



Nieuw deel

Tijdelijk deel

bruidsschat

Autonome 
verordeningen

Bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen, 
Chw plannen etc.



MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN

• Parkeergarages, maneges,  
kleinschalige 
voedselbereiding, geluid 
geur, trillingen, horeca, 
supermarkten

• Lozen huishoudelijk 
afvalwater

BOUWEN EN SLOPEN:

– Open erven en terreinen het gebruik 
daarvan

– Aansluitplichten, overbewoning, 
opstelplaats brandweer, 
bluswatervoorziening

– Binnenplanse vergunningplicht bouwen 
gebruiken, in stand houden

– Beoordelingsregels, indieningsvereisten

– binnenplans Vergunningvrije gevallen

– Regels over bouwen op verontreinigde 
bodem

Welke regels bruidsschat omgevingsplan (1)



In welke gevallen moet ik de bruidsschat aanpassen 
bij omzetten naar nieuw deel?  

Voldoet de bruidsschat regel 
aan het Bkl

Voorbeeld

1. Om te voldoen aan het BKL
2. Soms is een expliciete afweging 

nodig

Vaststellen bebouwingscontour geur
Tijdvensters geluidimmisie

2. Aanpassing noodzakelijk vanwege 
terminologie

geurgevoelig object uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

3. Regels die alleen betrekking hebben 
op het tijdelijk deel omgevingsplan

Overgangsrechtelijke voorrangsregel 
t.o.v bestaande vergunningen
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Voorbeeld: regel die specifiek betrekking heeft op het tijdelijk deel



› Wel of geen vergunningplicht voor 
bouwen in samenhang met andere 
regels over bouwen in het 
omgevingsplan

› Om regels te concretiseren. 

› Regels over activiteiten die niet in de 
gemeente voorkomen, schrappen. 

› Om regels toe te spitsen op het 
gewenste beschermingsniveau

VOORBEELD

› Bouwmogelijkheden erf in 
samenhang

› Regels over laden en lossen 
supermarkt in plaats van een 
geluidnorm

› Extra Regels voor afvloeiend 
hemelwater in gebieden met 
capaciteitsproblemen riolering

Waarom wil ik de bruidsschat aanpassen? 



voorbeeld concretere regel: opstelplaats brandweer

› Artikel 22.15 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen

›

› 1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn bij een bouwwerk voor het 
verblijven van personen zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een 
doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan 
worden gelegd.

› 2. Het eerste lid is niet van toepassing:

› a. op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m2

en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090;

› b. op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m2;

› c. op een lichte industriefunctie alleen voor het bedrijfsmatig telen, kweken of 
opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente 
vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m2, bepaald volgens NEN 6090; of

› d. als de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk geen opstelplaatsen 
vereist.

› 3. De afstand tussen een opstelplaats en een brandweeringang als bedoeld in artikel 
3.129 of 4.226 van het Besluit bouwwerken leefomgeving of, als deze niet aanwezig 
is, een toegang van het bouwwerk is ten hoogste 40 m.

› 4. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de hoogte en breedte, bedoeld 
in artikel 22.14, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.

› 5. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en 
gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg 
met het bevoegd gezag is bepaald.

› Concrete regels opstelplaats

› Na advies van de 
brandweer

› Geeft vooraf duidelijkheid 
bouwer

› bruidsschat
› aanpassing

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2017-07-01#Hoofdstuk6_Afdeling6.8_Artikel6.37


Aandachtspunten omzetten bruidsschat

› Transitie is gebiedsgericht, maar thematisch kan 

› Er is één omgevingsplan met regels

› Het vaststellingsbesluit moet helder maken wat er gebeurt met de 
huidige regels

› Regels die je wilt vervangen door andere regels, moet je expliciet 
laten vervallen 

› Programmeer de transitie van tijdelijk naar nieuw en communiceer 
daarover
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› Uiterlijk voor bij KB te bepalen datum voldoen aan het BKL

› Samenhang met lokale vraagstukken en ontwikkeling

› Benut de omgevingsdiensten (milieukennis)

› Stem af met andere overheden

Aandachtspunten omzetten bruidsschat



Is uw organisatie al bezig met de voorbereiding van 
de bruidsschat?
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Vraag



› Oefenen 

› Vanaf december 2020 

› Juridische regels van de bruidsschat op de kaart bekijken.

› Toepasbare regels bekijken en ermee oefenen.

› Een vergunningaanvraag ontvangen en behandelen. 

› En controleren of de aanvraag goed is aangekomen in het 
eigen zaak- of vergunningensysteem. Dit kan alleen als de 
organisatie is aangesloten op het DSO.

› Vaststellen omgevingsplan: voor inwerkingtreding Ow

› Bekendmaking: na inwerkingtreding Ow (22.3 Ow)

Nu al starten met omzetten bruidsschat



Welke kansen ziet u liggen voor uw organisatie in 
relatie tot het omzetten van de bruidsschat ?
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Vraag
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Vragen?


