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Van bestemmingsplan naar omgevingsplan 
 
 



Kenmerken systeem Wro 



Kenmerken systeem Ow 



            Wro Ow 

activiteit is op locatie x toegestaan of verboden 

Vergunning-, meldplicht voor: 

• (uitbreiden) hoofdgebouw 

• in gebruik nemen woonruimte 

• etc.  

Locatiespecifieke regels 

Algemene regels 

Bestaande situatie juridisch verankerd 

Bestaande situatie niet per se juridisch verankerd 

Bij leggen bestemming, inschatten milieugevolgen  

Bij regelen activiteiten, 

voorkomen van ongewenste  
milieugevolgen  



Opbouwen omgevingsplan 

Omgevingsplan 

nieuwe stijl 

tijd 1-1-2023 2029/2030 

transitieperiode 

Bestemmings
plannen transitie 

Omgevings-  
plan van 

rechtswege 
op 1-1-’23 

Bruidsschat 
transitie 

Deel van  
lokale 
verordeningen 



 
Project ‘staalkaarten voor het omgevingsplan’ 
2018-2022  
 
 

• Doel staalkaarten: aan de hand van voorbeeldregels 
laten zien hoe het omgevingsplan kan werken. 

• Een staalkaart is geen bestemmingsplan 

• Een staalkaart is géén modelverordening 

• De staalkaarten zijn geen SVBP maar ons  

   voorstel hoe opzet en indeling kan werken   

 



Zeven staalkaarten – geïntegreerde staalkaart    

• Casco voor het omgevingsplan  (staalkaart) 

• Integratie verordeningen in het omgevingsplan  deel I  

• Staalkaart bestaande woonwijk 

• Verordeningen in het omgevingsplan deel II  

• Staalkaart Bedrijventerrein  

• Staalkaart Buitengebied  

• Transformatiegebied (te publiceren) 

 
www.vng.nl/artikelen/omgevingsplan 

 

http://www.vng.nl/artikelen/omgevingsplan


Project staalkaarten 2018-2022  
• 7 'Staalkaarten voor het omgevingsplan’ en  

• Reflectieraad: experts  

• Met partners  

• ADS / Min BZK / IPO / G4/ G40 / P10  

• Experts uit milieu / ruimtelijke ordening / 

beleid gemeenten / APV / regelanalisten  

• 2 praktijkproeven met stedenbouwkundigen  

• ca 10 werkplaatsen  



ONTWERPTOOL  OMGEVINGSPLAN   

https://ontwerptoolomgevingsplan.vng.nl/home 



ONTWERPVRAGEN STAP 2  



Voorbeeld: ontwerpvragen  



Beslistabel Transformatiegebied 
“Wonen” 

  



HANDBOEK Omgevingsplan ontwerpen 

Stap voor stap, aan de hand van de ontwerpvragen 

Voor de professionele opsteller van het omgevingsplan  

Tegelijk met geïntegreerde versie staalkaarten tot stand 

gekomen 

Verwijst naar geïntegreerde versie staalkaarten en 

ontwerpkeuzes  

En daarnaast: algemene en artikelsgewijze toelichting bij 

geïntegreerde versie staalkaarten  

 



Ontwerpkeuzes geïntegreerde staalkaart  
 

• Doelen (hst 2 alle doelen / hst 4  per Thema en  
Gebiedstype selectie van doelen) 

• Alle activiteiten in hoofdstuk 5  

• Hoofdstuk 4 als richtingaanwijzer naar thema’s en gebieden  

 

 



Ontwerpkeuzes staalkaarten  



Doelen    

  

  

 



Doelen  

• Alle doelen opnemen.  

• Evt details subdoel  

• Géén doelen toekennen per 

gebieden of thema’s, dat vindt 

plaats in hoofdstuk 4.  

• Formulering: “Het plan is gericht 

op ….” Hiermee wordt voorkomen 

dat de doelen al direct hun 

werking krijgen. 

•   

•   

•   

 

 

   Artikel 2.1 Doel omgevingsplan 

   Dit omgevingsplan is, met het oog op de doelen 

   van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op: 

a. het waarborgen van de veiligheid, 

b. het beschermen van de gezondheid, 

c. …. 

 



Doelen 

• Géén doelen toekennen per 

gebieden of thema’s, dat vindt 

plaats in hoofdstuk 4.  

  

  

 

 

 

Artikel 4.28 Doelen 

Voor cultureel erfgoed gelden de volgende doelen: 

1. het beschermen van landschappelijke en stedenbouwkundige 
waarden; 

2. het behoud van cultureel erfgoed; en 

3. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van 
werelderfgoed. 
 

Artikel 4.29 Activiteiten in gebieden met een archeologische 
verwachting 

• Met het oog op de doelen, bedoeld in artikel 4.28, wordt bij het 
verrichten van activiteiten in gebieden met een archeologische 
verwachting voldaan aan paragraaf 5.2.33 Activiteiten in een 
gebied met archeologische verwachtingen. 

 



Van doelen naar activiteiten 



Oogmerken in de regels  

• Oogmerken, verfijning van de 

doelen  

• Aan het begin van paragraaf  

   bij activiteit in hoofdstuk 5  

 

  

  

 

 

 

Artikel 5.38 Oogmerken  

• De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op: 

1. het bereiken van een suburbaan woonmilieu in groen-blauwe setting; 

2. het bereiken van een hoge architectonische kwaliteit van bouwwerken; 

3. het bereiken van een klimaatbestendig woongebied; en 

4. het beschermen van cultuurhistorische waarden. 

 

Artikel 5.42 Beoordelingsregels omgevingsvergunning 

• De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als: 

1. de situering en maatvoering van het aangevraagde bouwwerk op zich zelf als in relatie tot 
andere bouwwerken naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een 
bijdrage levert aan het bereiken van een suburbaan woonmilieu; 

2. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk zowel op zichzelf beschouwd als in verband met 
de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, bijdraagt aan het verbeteren van de 
omgevingskwaliteit, beoordeeld volgens de beleidsregel, bedoeld in artikel 4.19 van de 
Omgevingswet; en 

3. voldaan wordt aan de regels over activiteiten met gebruiksruimte, bedoeld in afdeling 5.3, die 
voor Woongebied-Transformatie zijn aangewezen. 

 

 



Van: verboden tenzij toegestaan (bestemming) 
naar insluiten, uitsluiten of voorwaarden  



Hoe te reguleren? 



Drie openingszinnen 

Insluiten / uitsluiten / randvoorwaarden: 

1. In het gebiedstype [x] worden alleen de volgende 

activiteiten verricht: 

 

2. In het gebiedstype [x] worden de volgende activiteiten 

niet verricht: 

 

3. Bij het verrichten van activiteiten in het gebiedstype 

[x] wordt voldaan aan: 

 

 

 



Hoofdstuk 4 als richtingaanwijzer: 
Thema’s en Gebieden  



Hoofdstuk 4 als richtingaanwijzer  

• Hst 4: vormt hart van het 
omgevingsplan: 

• Thematische regels 

• Gebiedstypen / welke 
gebruiksactiviteiten zijn  op een 
locatie toegestaan 

• Welke randvoorwaarden gelden 
er (categorie 1, 2 en 3) 

• Hst 5 = apothekerskast = 
verzameling paragrafen met 
regels over activiteiten 

• Hst 4 bepaalt welke ‘pakketjes’ 
van toepassing zijn.  

 

 



 Thema’s  

  

Thema’s: 

- Werk primair thema’s uit (een 

thema is een regeling voor het 

ambtsgebied). Neem die op in 

afdeling 4.2. 

- Je kunt daar met 

werkingsgebieden werken. Dat 

noemen we deelgebieden. 

- Bij thema’s stellen we regels en 

sluiten we niet in of uit 
 



Gebieden 

  

Thema’s  

Gebiedstypen: 

- Alleen bij gebiedstypen: 

activiteiten met gebruiksruimte 

- Geen thematische regels  

gebiedstypen (alleen als het nodig 

is). Neem die op in afdeling 4.3. 

- Bij de regels over gebiedstypen 

sluiten we in en uit in Hs 4 

(richtingaanwijzer)  

- Gebiedstypen overlappen niet en 

zijn ambtsgebieddekkend 



Activiteiten 

  

Thema’s  

Activiteiten: 

 De regels over activiteiten hebben 

een zo klein mogelijke ‘korrelgrootte’ 

(in het verlengde van Wabo en Bal) 

 Hoofdstuk 5 kent een zo plat 

mogelijke structuur 

 Regels over activiteiten gelden alleen 

voor zover ze in hoofdstuk 4 zijn 

geactiveerd 



Werkinstructie 

  

Thema’s: 

- Werk primair thema’s uit (een thema 

is een regeling voor het ambtsgebied). 

Neem die op in afdeling 4.2. 

- Je kunt daar met werkingsgebieden 

werken. Dat noemen we 

deelgebieden. 

- Bij thema’s stellen we regels en 

sluiten we niet in of uit 

 

Gebiedstypen: 

- De rest van de regels werken we uit in 

gebiedstypen (alleen als het nodig is). 

Neem die op in afdeling 4.3. 

- Bij de regels over gebiedstypen sluiten 

we in en uit (richtingaanwijzer)  

- Alleen bij gebiedstypen werken we met 

activiteiten met gebruiksruimte 

- Gebiedstypen overlappen niet en zijn in 

principe ambtsgebieddekkend 

Activiteiten: 

- De regels over activiteiten hebben 

een zo klein mogelijke ‘korrelgrootte’ 

(in het verlengde van Wabo en Bal) 

- Hoofdstuk 5 kent een zo plat 

mogelijke structuur 

- Regels over activiteiten gelden alleen 

voor zover ze in hoofdstuk 4 zijn 

geactiveerd 



Bestaande 

woonwijk 

Bedrijven-

terrein 
Buitengebied Bouwwerken Infrastructuur Natuur 

Gebiedstypen Thema’s 

Geografische 

locatie 

Geografische 

locatie 

Geografische 

locatie 

Eventueel 

geografische 

locatie 

Eventueel 

geografische 

locatie 

Eventueel 

geografische 

locatie 

Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen 

Activiteiten met 

gebruiksruimte 

Activiteiten met 

gebruiksruimte 

Activiteiten met 

gebruiksruimte 
Activiteiten Activiteiten Activiteiten 



Deelgebied I:  

vergunningplicht voor uitritten 

 

Ambtsgebied met uitzondering van deelgebied I:  

algemene regels en meldplicht voor uitritten 

 
Voorbeeld: Werkingsgebied thema met 

een deelgebied 



Niets regelen 

Zorgplicht 

Algemene regels 
Informatieplicht 

 Meldplicht    

Vergunning- 

plicht 

Verbod 



Mengpaneel 



Hst 4 – thema bouwen 



Hst 4 – gebiedstype Woongebied 





Registers 

 

• We introduceren in het omgevingsplan een verplichting voor het 
college om een actueel register beschikbaar te stellen als: 

• de voorheen op de plankaart geregelde onderwerpen worden geregeld via 
een vergunningplicht, meldplicht, of informatieplicht, of 

• een meldplicht wordt geïntroduceerd voor het registreren van de nog 
beschikbare gebruiksruimte 

• We willen een voorbeeld van zo'n register maken. Feitelijk lijkt zo'n 
register op de huidige plankaart bij een bestemmingsplan. Wellicht 
kunnen we een converter bouwen voor het converteren van de 
plankaart naar een register. 

 

 

 

 



Vervolg – publicatie van: 

• Geconsolideerde versie van de staalkaarten in HTML/PDF 

• Toelichting regels HTML/PDF   

 

• Handboek opstellen omgevingsplan 

• Beslisschema’s activiteiten in Excel 

• Annotaties 

• Toepasbare regels en functionele structuur 

• Publicatie in het Omgevingsloket 

• Ontwerptool omgevingsplan 

• Handreiking annoteren Omgevingsplan   

 


