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Wie zijn jullie? 

• Achtergrond (rijk, gemeente, provincie, adviesbureau) 

• Functie  

• Ervaring met TR 

• Vertrouwen in DSO/OW? 

 



 
 

Werkplaats Ontgrondingen 

Centrale vraag 

 

Hoe sluiten onze vragenbomen aan op vragenbomen 
van rijk en gemeente? 

 



 
 

Werkplaats Ontgrondingen 

Doel 
 

Aan de hand van casus “Ontgrondingen” 

- In het DSO de ”saté prikker” door de verschillende lagen van de regels 

steken (rijk, provincie, gemeente) 

- Testen hoe onze checkvraagboom zich verhoudt tot die van gemeente 

- Testen hoe onze indieningsvereisten zich verhouden tot die van gemeente   

- Ervaren wat er goed aansluit en wat niet 

- Bepalen van mogelijke overlap en tegenstrijdigheden 

- Ervaringen delen met andere provincies en gemeenten.  

 



 
 

Proces 

Start: April 2021 

Verwachte doorlooptijd 3 – 4 maanden 

Was uiteindelijk 10 maanden 

Einde: 11 februari 2022 

 

We hebben goede discussies gehad over het ontwerpen van vragenbomen en 
indieningsvereisten. Het publiceren van verordeningen in het DSO heeft om 
uiteenlopende redenen veel doorlooptijd gekost. Uiteindelijk hebben we de 
werkplaats succesvol afgerond. 



Casus - Buitenmanege 



Casus - Buitenmanege 

De heer Rappard wil graag een buitenmanege van 1200 m2 aanleggen op 

een perceel akkerbouwland dat is getypeerd als es. Dit wordt gerealiseerd 

door het afgraven van de humeuze deklaag tot een diepte van 0,4 meter en 

het tijdelijk in depot plaatsen daarvan. Vervolgens wordt de onderliggende 

zandlaag ook 0,4 meter uitgegraven en eveneens tijdelijk in depot geplaatst. 

De eerder in depot geplaatste humeuze deklaag wordt teruggeplaatst en 

vervolgens afgedekt met het eerder uitgegraven zand. 

Daarnaast wil de heer Rappard een bouwkundige waterdrinkbak/reservoir 

plaatsen die gevoed wordt met hemelwater van bestaande bebouwing. 

 



Regels Rijk 

Omgevingswet 

Artikel 5.1 (Verbod te ontgronden zonder vergunning tenzij het 
gaat om een bij AmvB aangewezen geval) 
 

BAL 

§ 16.2.2 (aanwijzing vergunningvrije gevallen) 
 

Beoordeling: 

Buitenmanege is op grond van de Rijksregels vergunningplichtig 

 

Artikel 16.9 (Afwijkingsmogelijkheid provincie) 



 
 

Regels provincie - Omgevingsverordening 

Artikel 3.84 (aanvulling vergunningsvrije ontgrondingsactiviteiten) 

Lid 1 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet, om zonder 
omgevingsvergunning een ontgrondingsactiviteit te verrichten, geldt niet voor 
ontgrondingsactiviteiten voor zover die tot doel hebben het verkrijgen van 
bodemmateriaal en als het gaat om: 

a. het aanleggen of wijzigen van een buitenmanege, als: 

 1)  die niet groter is dan 1.500 m²; 

 2)  die niet gelegen is in landschappelijk of natuurwetenschappelijk   
  gevoelige gebieden, 

 3)  er alleen sprake is van omwisseling van deklaag en onderliggend zand; 
  en 

 4)  grondlagen dieper dan 1,0 m onder het oorspronkelijke maaiveld   
  ongemoeid blijven; 



 
 

Regels gemeente (1) 



 
 

Regels gemeente (2) 



Indieningsvereisten 

Rijk 

Omgevingsregeling (Artikel 7.207) 

 

Provincie 

Omgevingsverordening (nu e-formulier) 

 

Gemeente 

Omgevingsplan 



Uitvoering (1) 

Aanleg buitenmanege buiten Overijssel:  

• alleen de rijksregels van toepassing  

• In principe vergunningplichtig 
 

Aanleg buitenmanege in Overijssel, maar niet in Rijssen/Holten 

• rijksregels en provinciale regels van toepassing  
 

Aanleg buitenmanege in Overijssel én in Rijssen/Holten  

• Rijksregels, provinciale regels en gemeentelijke regels van 
toepassing 



 
 

Uitvoering (2) 

Variabelen Provincie 

 

• Binnen/buiten landschappelijk gebied 

• Groter/kleiner dan 1500m2  

• Diepte groter/kleiner dan 1m 

• Wel/geen omwisseling deklaag met onderliggend zand 



 
 

Uitvoering (3) 

Variabelen Gemeente 

 

Paardrijbak 

Verbod of vergunning 

 

Werk 

Vergunning of vergunningvrij 



 
 

De Vergunningcheck 



 
 

Locatie buiten Overijssel (1) 



 
 

Locatie buiten Overijssel (2) 



 
 

Locatie buiten Overijssel (3) 



 
 

Locatie buiten Overijssel (4) 



 
 

Locatie buiten Overijssel (5) 



 
 

Locatie in Overijssel, binnen natuurgebied (1) 
  



 
 

Locatie in Overijssel, binnen natuurgebied (2) 



 
 

Locatie in Overijssel, binnen natuurgebied (3) 



 
 

Locatie in Overijssel, binnen natuurgebied (4) 



 
 

Locatie in Overijssel, binnen natuurgebied (5) 



 
 

Locatie in Overijssel, buiten natuurgebied (1) 



 
 

Locatie in Overijssel, buiten natuurgebied (2) 



 
 

Locatie in Overijssel, buiten natuurgebied (3) 



 
 

Locatie in Overijssel, buiten natuurgebied (4)  



 
 

Locatie in Overijssel, buiten natuurgebied (5)  



 
 

Locatie in Rijssen-Holten (1)  



 
 

Locatie in Rijssen-Holten (2) 



 
 

Locatie in Rijssen-Holten (3) 



 
 

Locatie in Rijssen-Holten (4) 



 
 

Locatie in Rijssen-Holten (5) 



 
 

Locatie in Rijssen-Holten (6) 



 
 

De Aanvraag 



 
 

Aanvraag (1) 



 
 

Aanvraag (2) 

Paardrijbak 



 
 

Aanvraag (3) 



 
 

Aanvraag (4) 



 
 

Aanvraag (5) 



 
 

Aanvraag (6) 



 
 

Aanvraag (7) 



 
 

Aanvraag (8) 



 
 

Aanvraag (9) 



 
 

Aanvraag (10) 



 
 

Aanvraag (11) 



 
 

Aanvraag (12) 



 
 

Bevindingen 

1. Tijdens de uitvoering van onze werkplaats was de PRE omgeving niet 
altijd beschikbaar.  

2. De werkzaamheid “Aanleggen paardrijbak” is specifiek voor deze 
werkplaats uitgewerkt onder de werkzaamheid “Oefen_ontgrondingen 
Provincie” in Overijssel. We hebben een oefenomgeving opgezet en 
gebruikt omdat er nog interbestuurlijk keuzes moeten worden gemaakt 
over de te gebruiken termen, trefwoorden, werkzaamheden e.d.  

3. “Buitenmanege” werkt landelijk nog niet als synoniem voor 
“Paardrijbak”. Het is ook de vraag of met deze twee termen ook echt 
hetzelfde bedoeld wordt en dat zou door provincie en gemeente op 
elkaar afgestemd moeten worden. Buitenmanage suggereert nl ook de 
aanwezigheid van stallen en andere voorzieningen en dat is meer dan 
alleen een paardrijbak.  

4. De vraag of een project groot of klein is kan niet door de gemiddelde 
initiatiefnemer beantwoord worden. Dit vereist nadere toelichting. 



 
 

Bevindingen (II) 

5. De vragen worden nog niet gesteld op B1-niveau. In veel gevallen is het 
nog een copy-paste van de juridische regels 

6. Het is niet mogelijk om aanvullend op de Rijks indieningsvereisten 
aanvullende eisen op te nemen in toepasbare regels. Tijdens de test werd 
gesuggereerd dat de gezamenlijke provincies zouden moeten aangeven 
wat er nu schort aan de indieningsvereisten zoals ze op dit moment in de 
Omgevingsregeling staan.  

7. In het DSO worden gebieden gebruikt die door de provincie zijn 
aangeleverd in de toepasbare regels. De gemeentelijke gebieden met 
archeologische verwachtingswaarde zijn niet aangeleverd aan het DSO en 
kunnen daardoor niet gebruikt worden.  

8. Voor het aanleggen van een paardenbak zou het DSO een aantal vragen 
niet moeten stellen, bijvoorbeeld of werkzaamheden op de Noordzee 
plaatsvinden. Dit zou met GEO informatie automatisch ondervangen 
moeten worden.  



 
 

Bevindingen (III) 

9. De initiatiefnemer die een paardenbak wil aanleggen verwacht in eerste 
instantie vragen van de gemeente, bijvoorbeeld over ligging op het erf. 
Als het initiatief op gemeenteniveau kansrijk is, zou hij als een soort 
‘trechter’ nog vragen van provincie en rijk mogen verwachten. Nu is de 
trechter andersom en krijgt de initiatiefnemer als eerste de vragen van 
het rijksniveau. 

10. Terminologie van de diverse bestuurslagen sluit niet op elkaar aan. 

11. Er wordt door diverse bestuursniveaus gevraagd naar een kaart op 
schaal. Daarbij komt de door de provincie gevraagde schaal niet overeen 
met door de gemeente gevraagde schaal. Beter zou zijn om te vragen 
naar een duidelijke schets met juiste verhoudingen en enkele belangrijke 
maten.  

12. Regelgeving van rijk en provincie sluit op elkaar aan middels een 
aansluitpunt in de toepasbare regels. Daarmee is de regelruimte die de 
provincie heeft te realiseren met het DSO 



 
 

Bevindingen (IV) 

13. Regelgeving van provincie en gemeente hoort bij verschillende juridische 
activiteiten. Daardoor is er geen ‘getrapt’ aansluitpunt nodig voor de 
ontgrondingen. Een aansluitpunt van Rijk naar provincie is voldoende. 

14. Regelgeving van verschillende bestuurslagen (rijk, provincie, gemeente) 
sluit interbestuurlijk op elkaar aan door ze samen te voegen onder een 
werkzaamheid.  



 
 

Leerpunten (I) 

1. In theorie zijn er vragenbomen en indieningsvereisten, die een 
initiatiefnemer helemaal moet doorlopen. In de praktijk wordt daar vaak 
van afgeweken: Als bijvoorbeeld iemand z’n best heeft gedaan met het 
leggen van persoonlijk contact en het overleggen van bijvoorbeeld een 
goede situatieschets, dan wordt met minder informatie genoegen 
genomen dan de indieningsvereisten. ➔ Deze ‘flexibiliteit’ zou je ook na 
de invoering van de omgevingswet willen hebben.  

2. Het maken van een beslistabel in Excel is een goede manier om 
toepasbare regels te ontwerpen en te bespreken en te reviewen. ➔ Best 
practice van maken? 

3. Er is een geweldige hoeveelheid informatie beschikbaar via het internet. 
Aan de ene kant is dat mooi, maar aan de andere kant is het moeilijk om 
nog ‘door de bomen het bos te vinden’. We zien ook dat de plek waar we 
informatie kunnen vinden soms wijzigt. ➔ Vindbaarheid van relevante en 
actuele informatie kan beter 



 
 

Leerpunten (II) 

4. De schrijfwijzer van IPLO toepassen, bijvoorbeeld voorkomen van 
synoniemen, actieve zinnen gebruiken zoals “Gaat u een paardenbak 
aanleggen” en de initiatiefnemer altijd met ‘u’ aanspreken. 

5. Iedere bestuurslaag heeft een eigen set indieningsvereisten. Niet 
verwijzen naar elkaar, maar kopiëren en plakken. ➔ Per bestuurslaag een 
volledige set.  

6. Een term als “Deklaag” kan door niet-specialisten op meerdere manieren 
geïnterpreteerd worden, hiermee rekening houden met het maken van 
juridische- en toepasbare regels op B1 taalniveau 

7. Rijksregels over ontgrondingen (bijvoorbeeld t.a.v. hoogteligging of 
oppervlaktewater) dienen te worden uitgevraagd, maar liggen heel ver af 
van de belevingswereld van iemand die een paardenbak wil aanleggen 



 
 

Terug kijken 

Zie de volgende link voor een opname van de testuitvoering:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=drVjNNopR_Y 

  

Dit omvat ook diverse interessante discussies over onder meer 
aansluitpunten, werkingsgebieden, magneetactiviteiten, vragengroepen en 
kansen voor verbeteringen.  

https://www.youtube.com/watch?v=drVjNNopR_Y


Vragen 


