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Programma

• Inleiding

• Wat is de bruidsschat en waarom een bruidsschat?

• Hoe kan ik met de bruidsschat aan de slag gaan

• Vragen: graag tussendoor via de chat!



Waarom een bruidsschat?

• De bruidsschat moet voorkomen dat een rechtsvacuüm 
ontstaat op het moment dat door invoering van de 
Omgevingswet bepaalde rijksregels komen te vervallen

• Want: gemeente zal (meestal) nog geen omgevingsplan 
nieuwe stijl hebben vastgesteld



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



Voorbeelden
• in het buitengebied is een afgelegen kleinschalige manege en er zijn geen 

geurgevoelige objecten in de omgeving. De gemeente kan besluiten om de 
bruidsschatregels met betrekking tot geur op deze locatie te schrappen en te 
volstaan met de specifieke zorgplicht

• voor het omgaan met regenwater kan de gemeente de bruidsschatregel over het 
lozen van huishoudelijk afvalwater in overleg met het waterschap gebiedsgericht 
of zelfs per locatie concreet uitwerken

• de huidige geluidregels in het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen alleen in 
algemene bewoordingen rekening houden met de verschillende lokale situaties 
die zich kunnen voordoen. De gemeente kent deze lokale situatie en kan 
daardoor een regel ter beperking van geluidhinder direct aan een locatie 
koppelen en toespitsen op de onderdelen van de leefomgeving die bescherming 
behoeven en andere activiteiten die ook geluid produceren.

(ontleend aan Nota van toelichting Invoeringsbesluit)
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Welke rijksregels kunnen beter lokaal

• Rijksregels waarvan de passende regel afhangt 
van de lokale situatie

• Het is lastig om de lokale situatie mee te 
nemen in de rijksregel.

• Daarom is die rijksregel of heel globaal
• Denk aan regel voor de opstelplaats van de 

brandweer
• Of de rijksregel is heel uitgebreid met ook nog 

een afwijkmogelijkheid.
• Denk aan 8 pagina´s geluidregels in het Ab



Waar vind ik de bruidsschat?

Afdeling 7.1 van 
het 

Invoeringsbesluit 
Omgevingswet 

bevat de 
bruidsschat.



En waar komen de bruidsschatregels 
eigenlijk vandaan?

Verschillende besluiten en regelingen:

• Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
• Besluit omgevingsrecht
• Besluit lozen buiten inrichtingen
• Besluit lozing afvalwater huishoudens
• Bouwbesluit 2012
• Woningwet



1.Niet altijd identiek, wel gelijkwaardig (art. 22 Ow)

2. Ingepast in het stelsel 
- gebruik begrippen (melding/informatieplicht)
- specifieke zorgplicht

Uitgangspunten voor de bruidsschat



Omgevingsplan
nieuwe stijl
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Waarom kijken naar de bruidsschat? (1)

• Niet alle regels in de gemeentelijke bruidsschat voldoen 
aan de eisen van de Omgevingswet en het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl) van het Rijk

• De geluidsvoorschriften voldoen bijvoorbeeld nog niet 
aan alle instructieregels voor geluid in het Bkl

• In 2029 moeten alle bepalingen uit het omgevingsplan 
voldoen aan de eisen



Waarom kijken naar de bruidsschat? (2)

• De regels aanpassen aan de situatie in de gemeente. 

• Regels versimpelen. 

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

• Maatwerkvoorschriften opstellen voor bijzondere situaties. 

• De regels aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. 



Welke prioriteit moet ik geven aan het 
omzetten van de bruidsschat? (1)

• Dat hangt van verschillende factoren af. Het “loslaten” 
van rijksregels is een deel van de verruimde bestuurlijke 
afweegruimte

• Voor  bepaalde gebieden kan er wel degelijk urgentie 
zijn om met de bruidsschat aan de slag te gaan 
bijvoorbeeld als er een maatschappelijk vraagstuk is 
waar aanscherping/afschaffing of versoepeling van een 
bruidsschatregel de oplossing voor vormt



Welke prioriteit moet ik geven aan het 
omzetten van de bruidsschat? (2)

Ontwikkel een visie op het omgevingsplan:

• wat is mijn visie op mijn veranderopgave en verschilt deze per 
gebied?

• heb ik regels nodig om mijn doelstellingen te realiseren en zo 
ja welke?

• pak ik het themagericht of gebiedsgericht aan?
• vanuit gebiedsopgaven en kenmerken: welke ambitie en 

doelstellingen heb ik?
• welke regels wil ik uit mijn verordeningen handhaven die 

landen in mijn omgevingsplan



Wat gebeurt er als ik de Bruidsschat voor
2029 niet omzet?
De vraag is of je dan in staat geweest bent om de 
maatschappelijke doelen van de omgevingswet -
beschermen en benutten- maximaal hebt weten te 
bereiken. 

De bruidsschatregels komen echter niet te vervallen. 

Regels uit lokale verordeningen die opgenomen moeten 
worden in het omgevingsplan zijn onverbindend omdat 
een regel in het omgevingsplan voor een regel in de 
verordening gaat.



Welke aandachtspunten zijn er?
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Aandachtspunten

• Lees de bruidsschat en kijk wat deze betekent voor je gemeente 

• Analyseer of en voor welke situaties het omzetten van de bruidsschat prioriteit 
heeft en start met omzetten op deze locaties

• Betrek je omgevingsdienst/RUD, daar zit de kennis mbt het milieudeel van de 
bruidsschat. Zoek waar mogelijk regionale samenwerking bij vergelijkbare 
problematiek

• Zoek, indien van toepassing, afstemming met het waterschap mbt indirecte 
lozingen

• Het omgaan met de bruidsschat vraagt bij uitstek om lokaal maatwerk. Regels 
zijn juist in de bruidsschat opgenomen omdat de effecten lokaal zijn en er dus 
ook beter lokaal keuzes gemaakt kunnen worden over de wijze van reguleren. 



En nu aan de slag met de bruidsschat…



Aan de slag met de bruidsschat…
Analyse bruidsschat milieu OFGV



Aan de slag met de bruidsschat…
Wat ging er aan vooraf? 

Masterclass bruidsschat

Opdracht analyse bruidsschat

Incl. inventarisatie 
verwachtingen en 
behoeften gemeenten 
met als uitkomst 
expliciete vraag om 
iets te doen met 
‘gebiedsgericht’



Aan de slag met de bruidsschat…
Waar bestaat de analyse uit?

Deel 1 Bruidsschat in vogelvlucht 
We vertellen in het algemeen wat de 
bruidsschat is, hoe de bruidsschat werkt 
en wat er in zit, vanuit het perspectief 
van de omgevingsdienst

Deel 2 Bruidsschat van dichtbij 
We zoomen in op de ‘echte’ 
milieuaspecten: geluid (immissieregels), 
trillingen, geur, afvalwater en enkele 
activiteiten die kenmerkend zijn voor ons 
werkgebied

Deel 3 Bruidsschat per gebied
Een gebiedsgerichte analyse in 
aansluiting bij de staalkaarten: welke 
regels uit de bruidsschat komen voor/zijn 
relevant bij welk gebiedstype?

O.a.
Horeca en voedselbereiding
Energiebesparing
Geluid
Geur
Afvalwater
Agrarische activiteiten
Wassen motorvoertuigen
Parkeergarages
Slachten van dieren
Windturbines
Tanken met LPG



Gebiedsgerichte analyse

5 gebiedstypen

Centrum stedelijk gebied (staalkaart)
Buiten centrum stedelijk gebied (staalkaart)
Bestaande woonwijk (staalkaart)
Bedrijven- en industrieterrein
Landelijk gebied

Inclusief
• Artikelnummers
• Praktijkvoorbeelden
• Instructieregels Bkl
• Hoe is het nu geregeld?

Relevante 
regels per 

gebiedstype

Staalkaarten 
ADS/VNG

Doel & resultaat:
Praktisch hulpmiddel voor gemeenten bij maken nieuw omgevingsplan 
(gebiedsgericht)

Gemeenten hebben actief 
meegedacht tijdens 
klankbordsessies 



En hoe ziet dat er dan uit?

 Overzicht centrum stedelijk gebied

 Overzicht bedrijven- en industrieterrein



Aan de slag met de bruidsschat…
Praktijkervaring

Pilot omgevingsplan 
centrumgebied Zeewolde

A = kern centrumgebied

Volop flexibiliteit en centrumfuncties als 
detailhandel, horeca, maatschap. en zak. 

Dienstverlening krijgen volop ruimte



Vragen?

• Judith Kruijsbergen

• j.kruijsbergen@ofgv.nl

• Jos Dolstra

• dolstra@arenaconsulting.nl


