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De aanpak
Twee sporen:

• Oefenen met maken omgevingsplan

• Plan van aanpak overgang naar het omgevingsplan



Het 
omgevingsplan



Het 
omgevingsplan

 Meer karakter van een verordening

 Breder: fysieke leefomgeving ipv RO

 Het idee van een bestemming en een bestemmingsvlak wordt 
losgelaten. Uit de kaart blijkt welke (algemene) regels op een 
locatie gelden.



Omgevingsplan 
als deelproject 
binnen project 
Omgevingswet

 Omgevingsplan als deelproject binnen het project Implementatie 
Omgevingswet o.l.v. programmamanager

 Integraliteit tussen deelprojecten: tweewekelijkse, gezamenlijke 
sessies deelprojectleiders

 Binnen project Implementatie Omgevingswet is geld beschikbaar 
gesteld voor implementatie



Overkoepelende 
thema’s

Vier overkoepelende thema’s:

 Participatie

 Opleiding 

 HRM – cultuur

 Oefenen en proeftuinen (o.a. intaketafel, omgevingstafel)



1 omgevingsplan 
– 2 opdrachten

Plan van aanpak Omgevingsplan (I)

 Twee opdrachten:
- Op 1 januari 2025 omgevingsplan nieuwe stijl.
- Vanaf datum inwerkingtreding kunnen werken met het OP.

 Oefenen in de luwte

 Oefenen met het maken van het omgevingsplan op basis van 
stappenplan VNG:

 Gefaseerd, gebiedsgericht proces.



Uitgangspunten

Plan van aanpak omgevingsplan (II)

 Terughoudend met het formuleren van regels

 Bij voorkeur algemene regels

 Zo eenvoudig mogelijk formuleren en vertalen naar toepasbare 
regels

 Flexibel plan, ruimte voor initiatieven, maar met aandacht voor 
kernwaarden



Organisatie

Plan van aanpak Omgevingsplan (III)

 Brede Projectgroep gevormd

 Bleek lastig: grootte van de groep, ook in relatie tot 
onmogelijkheid fysiek vergaderen i.v.m. corona

 Vervolgens interne kerngroep gevormd: 8 tot 10 collega’s van 
verschillende disciplines.

 Daaronder drie werkgroepen:
1. APV – verordeningen
2. Ruimtelijke regels
3. Milieu en gezondheid

 Per werkgroep een trekker



Naar een echt 
omgevingsplan 2021 -
2029
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De 
overgangsfase



Thema’s

 Voorbereiden tot 2022

 Minimale acties
 Strategie opbouwen omgevingsplan
 Visie op het omgevingsplan
 Omgaan met initiatieven en belanghebbenden tijdens de 

overgangsfase

 Keuzes Raad
 Participatie

 DSO en informatievoorziening 

 Opdrachtgeverschap: bij uitbesteden wijzigen omgevingsplan



Aanpak De 
Fryske Marren

 Samenstelling groep: breed (business, dienstverlening, IV, 
communicatie)

 Groepsinterview

 Vier verdiepende sessies om de thema’s te verkennen

 Opstellen plan van aanpak door projectleider en adviseur

 Review door team

 Bestuurlijke vaststelling



Voorbereiden 
in 2020-2021

 Nieuwe software is verworven

 Planvoorraad op ruimtelijke plannen opschonen: oude 
(voor)ontwerpen verwijderd

 In gang gezette actualisaties (11) afronden, daarna geen nieuwe 
meer oppakken

 Vijf “pdf” plannen oppakken als wijziging omgevingsplan

 Werkprocessen beschrijven (breder traject)

 Communicatie inrichten

 Oefenen en opleiden 

 Loket voor bestemmingsplannen gaat medio 2021 dicht



Belangrijkste 
keuzes 2022 -
2029

 Gemeente wil 1/1/2025 door de transitiefase heen zijn

 Gebiedsgerichte aanpak kiezen: met eerste gebieden geoefend

 Gebruik casco en staalkaarten VNG

 Bruidsschat milieu oppakken samen met buurgemeenten en 
omgevingsdienst, overige regels intern opgepakt

 Verordeningen gebiedsgericht meenemen

 Voorstel: delegeren van deel plan aan B&W: ook al lijst voor 
opgesteld

 Terughoudend met bindend advies

 Toepasbare regels voor topactiviteiten

 Serviceformules implementeren

 Communicatie uitingen aanpassen aan de Omgevingswet



Advies: maak ook een 
planning voor de 
overgangsfase!

19

Minimale acties

Kunnen wijzigen  omgevingsplan:

 Ontsluiten van wijzigingen aan de 
LVBB (en daarmee aan DSO-LV) m.b.v. 
plansoftware

 Wijzigingen voldoen aan vereisten 
Omgevingswet

 Instructieregels provincie en Bkl
 Omgevingswaarden
 Maatwerk op rijksregels 
 Beleidsaanpassingen: o.a. geluid 

(rekenregels, geluidplafonds) en 
systematiek voor externe veiligheid 
(aandachtsgebieden)

Kunnen werken met een tijdelijk 
omgevingsplan:

 Kennis opgedaan over bruidsschat, 
overgangsrecht, raadplegen in DSO-LV

 Opschonen bestaande planvoorraad en 
actualiseren bestemmingsplannen op 
ruimtelijkeplannen.nl

 Oefenen met het omgevingsloket waar 
de onderdelen van het tijdelijke 
omgevingsplan worden getoond

 Keuze over omgaan met bruidsschat 
(ongemoeid, eigen regels)



Stukje 
buitengebied



Activiteiten en 
functies in het 
buitengebied



Sint 
Nicolaasga



Activiteiten en 
functies in Sint 
Nicolaasga



Oefenen met 
een klein 
gebied (I)





Oefenen met 
klein gebied (II)



Oefenen met 
klein gebied III

1. Wat wil ik waar regelen en waarom?

 Kaders - Omgevingsvisie: o.a. doelgroepgerichte woonruimte, 
gezond en veilig leefklimaat, energie-neutrale gemeente, bevorderen 
biodiversiteit.

 Doelen:  gespecificeerde doelstellingen/oogmerken: goed woon- en 
leefklimaat, voorkomen en beperken van hinder, beschermen van 
gezondheid, de juiste woning bij de juiste doelgroep

 Voor welke functies en activiteiten regels stellen: wonen, ruimtelijke 
bouwactiviteit, parkeren, duurzame opwekking van energie, het 
tegengaan van klimaatverandering

 Omgevingswaarden: -



Oefenen met 
klein gebied IV

2. Wat moet en kan ik regelen in het omgevingsplan

 Betreft het onderwerp ‘gebruik van bouwwerken -
woningcategorieën’ een onderwerp dat door de Omgevingswet 
wordt geregeld? – ja, zie artikel 1.2 Ow - bouwwerken

 Hebben Rijk of provincie regels gesteld? – Ja, artikel 5.161c van het 
Besluit kwaliteit leefomgeving – aanwijzing 
woningbouwcategorieën

 Zijn er delen in de lokale verordening die betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving? Ja, maar niet over dit onderwerp

 Bevat de bruidsschat regels over dit onderwerp? Nee



Oefenen met 
klein gebied V

3. Hoe wil ik het regelen?

 Gebod om woningen te bouwen met een bepaalde verdeling 
goedkope koop, middeldure koop

 Verbod gebruik woning door anderen dan de doelgroep 
gedurende bepaalde termijn

 Activiteit bouwen: hoofdgebouw: verbod om zonder vergunning 
te bouwen, algemene regels voor bijgebouwen

 Gebod om bepaald percentage van het erf onverhard te laten.

 Gebod om voldoende parkeerruimte op eigen erf te realiseren

 Algemene regels maken uitrit met meldplicht

 Algemene regels houtstook



APV en andere 
verordeningen

 Alle verordeningen geïnventariseerd (idem beleidsregels)

 Welke verordeningen gaan (gedeeltelijk) over de fysieke leefomgeving

 Die verordeningen in Excel-bestand (per verordening een tabblad)

 Voor regels over fysieke leefomgeving bepaald:
I. wat niet in het omgevingsplan mag worden opgenomen;
II. wat in het omgevingsplan moet worden opgenomen;
III. wat in het omgevingsplan mag worden opgenomen

 Wat III betreft geïnventariseerd wat we in het omgevingsplan op willen nemen 
(deregulering en vereenvoudiging)

 Daarbij doel van de regels in ogenschouw genomen

 Regels die overgaan en dus vervallen in huidige verordening doorgehaald in 
de pdf van huidige verordening – functie: attenderen op noodzaak afhechten.



Voorbeeld



Voorbeeld



Ruimtelijke 
regels

 Gestart met regels voor de activiteiten wonen en bouwen

 Aan de hand van stappenplan, maar ook op basis van de regels die 
we nu hebben

 Nauwe betrokkenheid van vergunningverleners en handhavers

 Bruidsschat regels over bouwen, erven en terreinen



Milieu en 
gezondheid

 Analyseren milieuregels van de bruidsschat

 Samenwerking met drie ander gemeenten

 Onder voorzitterschap van de omgevingsdienst

 Op te leveren: juridische frames: wat staat er in de wet, AMvB’s, 
bruidsschat regelen, wat kun je regelen, bandbreedtes

 Uiteindelijk ook voorbeeldregels



Nog te doen (onder andere)





Tips

 Verdieping is een must: inlezen is niet genoeg – ga verdiepen, 
oefenen!

 Vorm een interdisciplinair, maar niet te groot team (max 10)

 Zorg voor commitment bij de teamleden 

 Werk met kleine werkgroepen met deelopdrachten  - maak het 
behapbaar. 

 Denk gemeente-breed ook al ga je eerst aan de slag met een 
deelgebiedje

 Maak voldoende tijd vrij voor het omgevingsplan, naast het reguliere 
werk

 Werk zo mogelijk met andere gemeenten samen. Wissel werk uit!

 Maak gebruik van de deskundigheid van omgevingsdienst, 
veiligheidsregio en GGD

 Het gaat niet alleen om de initiatiefnemer!

 Stel een plan van aanpak op voor de overgangsfase 2021 – 2029!



En: oefenen, 
oefenen, oefenen

 Beeldvorming en discussies over het 
omgevingsplan worden pas concreet
als je het gaat doen



Aandachtspunten

 Veel gemeenten hebben geen ‘regelschrijvers!’

 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever – Konijnenbelt:

- ‘Regelgeven is een vak’

- ‘Routine met het maken van regels is vereist’

 Routine is niet aanwezig – geen regelgeving specialisten

 Lopen we nu in de praktijk ook (hard) tegen aan

 Uitbesteden regulier werk blijkt moeilijk: iedereen vist in dezelfde 
vijver



Bedankt
p.loonstra@defryskemarren.nl

dolstra@arenaconsulting.nl


