
WELKOM
Oefenen met het omgevingsplan, 

hoe dan?



Praktische afspraken

➢Zet uw camera en microfoon uit.

➢Vragen kunt u stellen via de chat. 

➢De presentatie vindt u na afloop op: 
www.provero.nl

http://www.provero.nl/






VNG werkplaats okt-dec 2021

Uitgangspunten:
1. Beleidsneutrale overgang: omzetten huidige 

bestemmingsplanregels
2. VNG-casco als basis
3. Softwarepakket RxBase

Doel:
Een gepubliceerd (deel van het) omgevingsplan 
Oud-Woensel in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet

➢ Subdoel: input voor handboek omgevingsplanwijzigingen
➢ Subdoel: terugkoppeling ervaringen voor doorontwikkeling 

software en DSO





Inhoudelijke Resultaten

• Een Eindhovens casco omgevingsplan

1. Inzicht in verschil en gebruik van functies en activiteiten (alleen activiteiten)
2. Formulering van artikelen (zoveel mogelijk opknippen)
3. Integratie bruidsschat lijkt lastig (bewust buiten plan gehouden)
4. Integratie van beleidsregels (aan- en bijgebouwen)
5. Inzicht in opstellen regels in software en vervolgens raadplegen in DSO 

(DSO niet stabiel en niet volledig functionerend)

• Regels begrijpelijk en uitvoerbaar voor verschillende afdelingen



Digitale Resultaten

1. Inzicht in verschil en gebruik van functies en activiteiten
➢ Omgevingsloket –Regels op de kaart

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/gebiedsinfo?locatie-id=gem-5112d96ad9a37ad3b6b40eeb5682bf3f&session=29211f93-fec6-4f74-b630-1eafdc3c1ea2


2. Formulering van artikelen

➢ Nu oefenen met 1 gebied, maar regels moeten te gebruiken zijn voor 
gehele gemeentelijk grondgebied

➢ Regels steeds verder ‘opgeknipt’

Resultaten



Annoteren activiteiten
Voorbeeld 1: Gemengd



Annoteren activiteiten



5. Inzicht in opstellen regels in software en vervolgens raadplegen in DSO

➢ Eerst opzet standaard regelset 
➢ Oefenen afhankelijk van softwarepakket
➢ Technische problemen DSO versus software → Eindhoven heeft 

bijna 7 weken niet kunnen publiceren.
➢ Vervolgens zo’n 4 weken niet kunnen raadplegen
➢ Oefenen met toevoegen van kenmerken → Annotaties belangrijk 
➢ Eerste concept Handboek omgevingsplan Eindhoven
➢ (aanmaken van nieuwe locaties en (geo)beheer)

Resultaten



Zoals hiervoor besproken, en verder…

• Softwarepakket is vereiste
• Zorg voor een duidelijke inkadering, begin klein
• Zorg voor een goed team met verschillende disciplines 
• Interne kartrekker noodzakelijk
• Bekijk voorbeelden in het DSO-LV
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Scenario's omgevingsplan



Structuur
Omgevingsplan Almere 



Gemeente Almere 
Werkplaats DSO-keten 



Werkplaats DSO-keten



Oefenen VNG Casus Stedenwijk 

• Bestaande woonwijk
• Waar laten we de 

(dubbel)bestemmingen van 
het bestemmingsplan 
terugkomen in de structuur 
van het Omgevingsplan 
Almere?

• Onderverdelen naar Gebruik, 
Bouwen, Werken en 
Werkzaamheden, 
Milieubelastende activiteiten, 
Overige activiteiten

• Welke manier van regelen 
kiezen we daarbij? 



Bestemming Wonen

• Activiteit Wonen 

• Activiteit Aan-huis-verbonden beroep

• Activiteit Bedrijfsmatige activiteiten aan huis

• Activiteit Bouwen

• Milieubelastende activiteiten met beperkt effect: houtstook 
aan huis 

• Milieubelastende activiteit met beperkt effect: het aanleggen, 
stoken of hebben van vuur



Dubbelbestemming 
Hoogspanningsverbinding 

• Gebruiksactiviteit: hoogspanningsverbinding 
(zakelijk rechtstrook)

• Gebruiksactiviteit: magneetveldzone
• Activiteit bouwen
• Activiteit werken en werkzaamheden 

(aanleggen)
• Delegatie naar college voor wijzigen tracé en 

zones? 



Bouwregels –
algemeen of specifiek?



Vragen?


