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(Digitale) samenhang tussen omgevingswet 
instrumenten 
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1. Welke informatie wordt in een omgevingsvisie opgenomen 

2. Waar het omgevingsplan/verordening weer gebruik van maakt 

3. Waar de toepasbare regels aan worden opgehangen 

4. De check op wordt gedaan en de vergunningaanvraag op binnenkomt.  

5. De planologische afwijkingvergunning (bopa) moet vervolgens weer 
verwerkt worden in Omgevingsplan.(5jaar) 

6. Het Programma zweeft daar nog ergens tussendoor.  

7. En welke digitale informatie wordt gebruikt bij monitoring van deze 
instrumenten? Kortom, welke digitale samenhang is er tussen deze 
instrumenten?  

 



De basis, minimumeisen beleidscyclus 
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• Ontsluiten vastgestelde omgevingsvisie Rijk en Provincie via DSO gepubliceerd 

• Ontsluiten vastgestelde omgevingsverordening van Provincies via DSO 

• Ontsluiten vastgestelde Waterschapsverordening conform Stop/Tpod 

• Kunnen opstellen projectbesluit 

• Kunnen wijzigen omgevingsplan 

• Kunnen ontvangen en beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen 

• Kunnen aanleveren indieningsvereisten 
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Beleidscyclus  

1. Plansoftware om omgevingsdocumenten op te bouwen conform de standaarden 

2. Regelbeheersoftware om toepasbare regels te maken en publiceren gekoppeld aan omgevingsdocumenten 

3. Validatie- en conformiteitsregels voor registratie en publicatie van omgevingsdocumenten DSO-LV (700) 

4. Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen.  

Omgevingsdocumenten komen via deze landelijke voorziening ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

5. Ozon is een onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het zorgt dat informatie uit omgevingsdocumenten doorzoekbaar is. En dat een 

initiatiefnemer in het Omgevingsloket kan zien welke regels op een bepaalde locatie gelden. De naam Ozon is afgeleid van objectgerichte ontsluiting van 

omgevingsdocumenten. Dat zijn 3 O's, ofwel O3, ofwel: ozon. 

6. Regels en informatie op de kaart in het Omgevingsloket, Via het onderdeel Regels op de kaart kan iedereen regels en informatie over de leefomgeving 

bekijken in het Omgevingsloket. Daarvoor moet u als overheid wel omgevingsdocumenten publiceren. Ruimtelijke plannen van voor de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet zijn ook te zien in Regels op de kaart. 
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Omgevingsvisie  



De omgevingsvisie gemeenten 

Iedere gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op:  

Een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een 

omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, 

verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. 

De omgevingsvisie is vormvrij: de gemeenteraad bepaalt detailniveau, gebieden, sectoren en 

thema's. 

 



Hoofdlijnen visie 

De omgevingsvisie bevat volgens de Omgevingswet: 

•de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 

•de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud 

van het grondgebied, en 

•de hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de fysieke leefomgeving 

 

•Inhoudelijke eisen: gemeente - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) 

 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-gemeente/staat-erin/inhoudelijke-eisen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-gemeente/staat-erin/inhoudelijke-eisen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-gemeente/staat-erin/inhoudelijke-eisen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-gemeente/staat-erin/inhoudelijke-eisen/


Publiceren en de eisen 

Omgevingsvisie publiceren 

U moet als gemeente voor 31 december 2024 een omgevingsvisie vaststellen. U publiceert de omgevingsvisie bij 

voorkeur via de LVBB. Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet mag u de omgevingsvisie ook nog publiceren 

via ruimtelijkeplannen.nl. Als uw gemeente nog geen Omgevingswet-plansoftware beschikbaar heeft, kunt u zo toch 

een omgevingsvisie publiceren. 

Publiceren via nieuw platform en nieuwe standaard 

U publiceert de omgevingsvisie bij voorkeur via de LVBB. Als u de omgevingsvisie maakt, gebruikt u een nieuwe 

standaard, de Standaard officiële publicaties met Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). 

Geonovum (TPOD) en KOOP (STOP) ontwikkelen en beheren de standaarden. Voor de omgevingsvisie is de TPOD 

Omgevingsvisie beschikbaar. 

Als u de omgevingsvisie op deze manier publiceert, dan is de omgevingsvisie makkelijker doorzoekbaar in het 

Omgevingsloket. Vanaf de inwerkingtreding moet iedereen de omgevingsvisie op deze manier publiceren. 

 

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/introductie/landelijke-voorziening/lvbb/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/publiceren/introductie/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD


Voorbeeld advies van een gemeente I-
adviseur 

1. Ontwerp + vastgestelde Omgevinsgvisie objectgericht maken 

Concreet DeztaPlan voor de teksten en imro-objectgericht maken (kan zelf, kan uitbesteedt/ingehuurd worden 

met third party software) 

2. Ontwerp bekendmaken + publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Via DROP+Rx.Zone Wro imro software 

3. Vastgestelde omgevingsvisie idem Wro imro software 

4. Na inwerkingtreding OW, bij voldoende volwassen gebleken Ow-standaard voor digitalisering, Omgevingsvisie 

omkatten van imro naar Ow-tpod. 

5. ‘Nieuw technische OV’ inhoudelijk ongewijzigd via Rx.Base bekendmaken + publiceren DSO-LV 

Zogenaamde ambtelijke aanpassingen aan technische structuur 

6. IMRO OV na stap 5 verwijderen uit manifest via Rx.Zone 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/




Het omgevinsgplan voor gemeenten op 1 januari 
2023 

7/6/22 

Vanaf 1-1-2023 

Te maken door gemeenten voor 2030 



De omgevingsverordening 

Veranderingen omgevingsverordening onder de Omgevingswet De omgevingsverordening vervangt een aantal bestaande verordeningen van 

de provincie over de fysieke leefomgeving. Als provincie mag u alleen onderwerpen van provinciaal belang regelen. Ook publiceert u de 

omgevingsverordening via een nieuw publicatieplatform. Daarom gebruikt u een nieuwe standaard als u de omgevingsverordening maakt. 

Vervanging van huidige verordeningen 

1. De omgevingsverordening vervangt de volgende verordeningen: 

2. de milieuverordening 

3. de planologische verordening 

4. de ontgrondingenverordening 

5. de landschapsverordening 

6. de grondwaterverordening 

• Er kunnen in de omgevingsverordening naast direct werkende regels ook instructieregels staan over taken en bevoegdheden van gemeenten 

en waterschappen. Via instructieregels of instructies kunt u regels geven aan bepaalde locaties. Dat staat in artikel 4.2, tweede lid, van de 

Omgevingswet (Ow). 

 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsverordening/veranderingen-omgevingsverordening/#begrip-inhoud-214634
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsverordening/veranderingen-omgevingsverordening/#begrip-inhoud-188762
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsverordening/veranderingen-omgevingsverordening/#begrip-inhoud-191730


Omgevingsdocumenten in DSO-LV PRE (strato-hosting.eu) 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
http://510184861.swh.strato-hosting.eu/
http://510184861.swh.strato-hosting.eu/
http://510184861.swh.strato-hosting.eu/
http://510184861.swh.strato-hosting.eu/
http://510184861.swh.strato-hosting.eu/




Stop/Tpod  

De STOP en TPOD standaarden maken het mogelijk om informatie te kunnen vinden en te kunnen koppelen, 

bijvoorbeeld de juridische regel en het gebied waarop de regel van toepassing is, de locatie. Ze maken het mogelijk om 

instanties automatisch te informeren over wijzigingen van een omgevingsdocument. En ze zorgen ervoor dat een 

besluit met de bijbehorende locatie-informatie én de toelichting op het besluit, digitaal te raadplegen is op verschillende 

systemen en met verschillende applicaties. 

De afspraken die zijn gemaakt om dit alles te laten functioneren, zijn vastgelegd in de standaarden. 

Geonovum en KOOP ontwikkelen de standaarden en bijbehorende informatiemodellen voor overheidspublicaties. Dit 

zijn: 

•Standaard officiële publicaties (STOP) 

•Toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD) 

•Informatiemodel officiële publicaties (IMOP) 

•Informatiemodel toepassingsprofielen (IMTP) 

 



Omgevingsdocumenten in Stop/Tpod 

7/6/22 

 



Samenhang beleid en regels 

Doel: wat bereiken? 
welke regels? 

Juridische regels maken en 
in Ow-besluit annoteren op  
- Activiteit 
- Locatie(s) 

Toepasbare regels maken: 
- Vergunningcheck 
- Indieningsformulieren 
- Maatregelen op maat 

Plansoftware Regelbeheersoftware  

RTR 
Registratie toepasbare regels 
- Activiteit en locatie 
    
 
 
 
 
 

- Activiteit inregelen 
 

In DSO (OZON) 

Publiceren in LVBB 

 
RTR 
Registratie toepasbare regels 
- Activiteit 
   -  Conclusie 
   -  Indieningsformulieren 
          -  Vergunningaanvraag 
          -  Melding 
          -  Informatie 
     - Maatregelen 

- TR-bestanden toevoegen 



Toepasbare regels in het Omgevingsloket 

Moet ik een 
vergunning 

aanvragen voor mijn 
plan? 

Welke informatie 
moet ik aanleveren 
voor mijn melding 

of aanvraag? 

Welke maatregelen 
moet ik treffen? 
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Activiteit en locatie 

Relatie Omgevingsdocument en TR 



Soorten toepasbare regels  

Checken 

Maatregelen 

Niet van 
toepassing 

Verbod 
Informatie

plicht 
Neem 

contact op  
Meldplicht 

Vergunning
plicht 

Toestem 
mingsvrij 

Aanvragen 

Informatie Vergunning- 
aanvraag 

AA 

12 

CC 

45 

Melding 

AA 

12 

CC 

45 

AA 

12 

CC 

45 



Werkzaamheden versus activiteiten 

Werkzaamheden koppelen aan activiteiten: 

Meerdere activiteiten gekoppeld aan 1 werkzaamheid (binnen 1 overheid) 

Werkzaamheid 
------------------------------------------------- 

Bouwwerk onderhouden 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten gemeente 
------------------------------------------------- 

• Afvalwater, afkomstig van het reinigen 
van bouwwerken, lozen in het riool of 
op of in de bodem 

• Gewoon onderhoud verrichten aan 
een bouwwerk 

 
 

Omgevingsloket 
------------------------------------------------- 
Vragenlijst behorend bij Afvalwater, 

afkomstig van ….. bodem 
------------------------------------------------- 

Vragenlijst behorend bij Gewoon 
onderhoud verrichten aan een 

bouwwerk 
 



Werkzaamheden versus activiteiten 

Werkzaamheden koppelen aan activiteiten: 

Meerdere activiteiten gekoppeld aan 1 werkzaamheid (meerdere overheden) 

Werkzaamheid 
------------------------------------------------- 

Bouwwerk onderhouden 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten  
------------------------------------------------- 

1. Afvalwater, afkomstig van het reinigen van 
bouwwerken, lozen in het riool of op of in de bodem 

2. Gewoon onderhoud verrichten aan een bouwwerk 
3. Bouwactiviteit (technisch) (Rijk) 
4. Bouwwerk oprichten, vervangen, wijzigen, 

verwijderen of onderhouden (waterschap) 
5. Afvalwater, afkomstig van het reinigen, conserveren, 

bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken, lozen 
op een oppervlaktewaterlichaam (waterschap) 

6. Steiger, vlonder, boothelling of aanmeervoorziening 
aanleggen, vervangen, wijzigen, verwijderen of 
onderhouden (waterschap) 

7. ??? (provincie) 

Omgevingsloket 
------------------------------------------------- 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 1 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 2 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 3 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 4 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 5 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 6 
Vragenlijst behorend bij Activiteit 7 

 



Samenhang 



De gewenste samenhang  

Rijksvisie 

Provinciale verordening 

Provinciale visie 

Omgevingsvisie  

Waterschapsverordening 

Omgevingsplan 

Programma’s  

Ondersteunende kaartlagen 

Fysieke leefomgeving 





Praktijk  
titel en link type bevoegdGezag 

Omgevingswet AMvB Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Gelderse Omgevingsverordening Omgevingsverordening Provincie Gelderland 

Concept Programma Noordzee 2022-2027 Programma Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (LVO - Departement) 

Omgevingsregeling Ministeriële Regeling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aansluitdocument Rijk AMvB Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Besluit activiteiten leefomgeving AMvB Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Besluit bouwwerken leefomgeving AMvB Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Besluit kwaliteit leefomgeving AMvB Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Omgevingsbesluit AMvB Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Omgevingsverordening Fryslân 2022 Omgevingsverordening Provincie Fryslân 

Testomgevingsverordening TST_03 Omgevingsverordening provincie TST_03 

Regionale Energiestrategie Zeeland Programma Provincie Zeeland 

MINI VERORDENING VOOR TEST TR ONTGRONDINGEN Omgevingsverordening Provincie Overijssel 

Gelderse Omgevingsverordening Omgevingsverordening Provincie Gelderland 

Natuurbeheerplan Wieden en Weerribben Programma Provincie Overijssel 

Publiceren TEST 090522 Omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant 

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening Omgevingsverordening Provincie Zuid-Holland 

Nationale Omgevingsvisie: Duurzaam perspectief voor onze 
leefomgeving 

Omgevingsvisie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Publiceren 12052022-9 Omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant 

Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied IJsselmeer Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Rijntakken Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Haringvliet Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Biesbosch Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Waddenzee Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied De Wieden Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Lepelaarplassen Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek Aanwijzingsbesluit N2000 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2020/regOW01/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv25/2022/OOWPVG3Reg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1130/2022/work-U2022-U03-U24/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1130/2022/work-U2022-U03-U24/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1130/2022/work-U2022-U03-U24/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2019/reg0001/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/OOWATRXX1/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/BWBR0041330/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/BWBR0041297/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/BWBR0041313/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/BWBR0041278/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv21/2022/OOVPVFReg2/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv63/2021/OOWT03pReg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv29/2020/OOWPZRESReg78/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv23/2021/OOWPVOReg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv25/2021/OOWPVGReg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv23/2022/WiedenWeerribben-001/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv30/2022/3_5246/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv28/2022/OOWPVZH1Reg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv28/2022/OOWPVZH1Reg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv28/2022/OOWPVZH1Reg/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/novi0001/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1034/2021/novi0001/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv30/2022/3_5260/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv30/2022/3_5260/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/pv30/2022/3_5260/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2010/DuinenGoereeKwadeHoek/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2010/DuinenGoereeKwadeHoek/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2010/DuinenGoereeKwadeHoek/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2013/IJsselmeer/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2013/IJsselmeer/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2013/IJsselmeer/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2012/Noordzeekustzone/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2012/Noordzeekustzone/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2012/Noordzeekustzone/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2017/Rijntakken/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2017/Rijntakken/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2017/Rijntakken/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2019/Haringvliet/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2019/Haringvliet/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2019/Haringvliet/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2013/Biesbosch/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2013/Biesbosch/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2013/Biesbosch/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2017/Waddenzee/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2017/Waddenzee/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2017/Waddenzee/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2014/DeWieden/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2014/DeWieden/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2014/DeWieden/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2010/Lepelaarplassen/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2010/Lepelaarplassen/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2010/Lepelaarplassen/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2015/Lieftinghsbroek/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2015/Lieftinghsbroek/overzicht
https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document//akn/nl/act/mnre1153/2015/Lieftinghsbroek/overzicht


Impact op werken voor overheden  

• Omgevingsdocumenten maak je nooit zonder nauwe samenwerking met de opdrachtgever. 

• Omgevingsdocumenten maak je met een team van planoloog/RO/planjurist, toepasbare regelanalist, 
VTH, communicatie, beleidsmedewerkers. Maar ook de ketenpartners zijn betrokken zoals VRG, 
GGD, Waterschap e.d. Het gaat om integraliteit 

• Juridische regels schrijf je anders onder de nieuwe wet, tegelijk met annotaties en gekoppelde 
activiteiten en werkingsgebieden om haakjes te maken 

• Hou rekening met ruimte in interpretaties van de standaard (plan-plan koppeling) 

 



Monitoring  

Er lijkt geen monitoring anders dan de initiatiefnemer die een plan wil 
realiseren in de fysieke leefomgeving 
 
Uiteraard zal ministerie wel blijven volgen wat de ontwikkelingen zijn 
 
 
 



Samenhang: 
Lonkend perspectief of 

vergezicht 



Vragen? 

Proverocongres 2 juni 2022 AvB 


