
WELKOM



Even kennismaken



Stelling

• Mijn organisatie is al goed voorbereid op de 
komst van het omgevingsplan!



Waar gaan we het over hebben?



Kernboodschappen omgevingsplan I

• 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.



Kernboodschappen omgevingsplan II

• Denk bij opstellen van het omgevingsplan vanuit algemene regels, 
alleen locatie specifiek indien noodzakelijk

• Maak gebruik van het speelveld tussen ‘algemene regels’ en 
‘vergunningplicht’ (oa informatieplichten en meldingsplichten)

• Denk vanuit activiteiten

• Maak goed gebruik van de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld!



Hoe bereid je je als initiatiefnemer 
voor?



• Lopende procedures op aanvraag: oude recht van toepassing indien voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet de aanvraag is ingediend.

• Bestemmingsplannen: ter inzage legging voor inwerkingtreding Ow oude recht van 
toepassing.

• Vergunningen: 
• Als de activiteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunning-plichtig is, 

ontstaat er van rechtswege een omgevingsvergunning op grond van de 
Omgevingswet. De vergunningvoorschriften blijven gelden.

• Als de activiteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer 
vergunningplichtig is, worden de vergunningvoorschriften maatwerkvoorschriften. 

Overgangsrecht



• (B)OPA
• Reguliere procedure
• Vergunning van rechtswege wordt afgeschaft 
• Beroep bij rechtbank en Raad van State

• Wijziging omgevingsplan
• Fysieke leefomgeving i.p.v. ruimtelijke relevante onderwerpen
• Gemeentelijke verordeningen, zoals kapverordening, APV, monumentenverordening
• Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
• Raad van State.

Mogelijk te doorlopen 
procedures



De Knip



Wet kwaliteitsborging

• Bouwmelding
• 4 weken vooraf
• Kwaliteitsborger
• Risicobeoordeling
• Compleet

• Tijdens de bouw
• Kwaliteitsborger controleert en 

informeert
• Toezicht BG mogelijk

• Gereed melding
• Twee weken voor ingebruikname
• Verklaring kwaliteitsborger
• Dossier aan BG (compleet)



‘Nieuwe’ onderwerpen

• Gezondheid
• Leefbaarheid
• Veiligheid
• Duurzaamheid
• Klimaatadaptatie



Voorbereiden

• Op orde brengen van huidig instrumentarium
- geen overbodige info meer op ruimtelijke plannen?
- hoeveel pdf plannen zijn er nog? Actualiseren?
- zijn de BPs inhoudelijk up to date?

• Op orde brengen van eigen informatievoorziening
- Is de geo informatie op orde
• Informatie op website en andere kanalen

• Orienteren op de bruidsschat
- hebben gemeente of OD al naar bruidsschat gekeken?

• Oefenen met het omgevingsplan
• Opbrengsten delen, lerende aanpak
• Gebruik Chw?



Kunnen wijzigen omgevingsplan
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)
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• 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)

Plan(ning) gemaakt voor het 
nieuwe omgevingsplan

Keuzes over uitgangspunten, structuur, aanpak 
en tempo voor het definitief omgevingsplan



Communicatie

• Welke contactkanalen zijn er en moeten worden aangepast?
– Website
– Foldermateriaal
– Brieven
– Etc

– Is er extra communicatie nodig en zo ja welke?
– Wat, wanneer en met wie communiceren?

– En wie gaat dit doen?

– Er is een landelijke toolkit: Home | Toolkit Omgevingswet
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Toewerken naar omgevingsplan 
conform Ow

• In één keer omgevingsplan 
meestal niet haalbaar; 
opstellen en vaststellen 
gebeurt in stappen

• Opbouwen gaat 
gebiedsgericht, themagericht 
of met combinatie daarvan

• Strategie en criteria voor het 
opbouwen



Omgevingsplan
nieuwe stijl

tijd1-1-2023 30-06-2030

transitieperiode

Plaatselijke 
verordeningen

Bestemmings
plannen

transitie

transitie

Omgevings-
plan van 

rechtswege 
op 1-1-’23

Bruidsschat
transitie



Themagericht en gebiedsgericht

• Themagewijs opbouwen kan, themagewijs afbreken kan 
niet, met uitzondering van bruidsschat en lokale 
verordeningen. 

• Bij conflict met regels in tijdelijk deel: voorrangsregels 
opnemen!

• Vaststellingsbesluit bevat zowel nieuwe regels, regels die 
vervallen als regels die worden gewijzigd.



Mogelijke aanpak gebiedsgericht

• Starten vanuit een indeling van het gemeentelijk grondgebied naar bijv.:
– meest voorkomende activiteit, bijv. wonen
– overeenkomend met de (gebiedstypen) gemeentelijke omgevingsvisie
– (clusters) van bestaande bestemmingsplannen
– enz. enz.

• Voeg nieuwe regels toe, met gebruikmaking van casco en staalkaarten;
• Inventariseer of je bestaande regels kunt behouden of aanpassen;
• Doorloop de bruidsschat en pas aan of schrap waar nodig;
• Inventariseer uit de verordeningen de regels die naar het omgevingsplan 

verhuizen;
• Bepaal waar het noodzakelijk is om locatie-specifieke regels te stellen.



Mogelijke aanpak themagericht 
• Maak een indeling van relevante thema’s bijvoorbeeld op basis van:
 bestaand beleid (omgevingsvisie) 
 verordeningen
 urgente opgaven
 Enz. enz.

• Vat de thema’s zoveel mogelijk in algemene regels en geldend voor het 
gehele grondgebied en zo nodig voor een kleiner deel van het 
grondgebied;

• Afwisselen van gebiedsgewijs en themagewijs.  Bijvoorbeeld: voor 
thema’s waarvoor nog geen actueel beleid is vastgesteld kan dit thema 
op een later moment themagewijs toegevoegd worden aan het 
omgevingsplan. 



Belangrijke vragen

• Ga je gebiedsgericht, themagericht of in een combinatie 
van die twee toewerken naar het nieuwe deel van het 
omgevingsplan?

• Hoe snel kan en wil je door de transitiefase heen gaan 
(2030 of eerder)?

• Als je gebiedsgericht aanpakt: welk gebied pak je dan 
wanneer op?
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Aandachtspunten bruidsschat
• Lees de bruidsschat en kijk wat deze betekent voor je organisatie

• Analyseer of en voor welke situaties het omzetten van de 
bruidsschat prioriteit heeft en start met omzetten op deze locaties

• Betrek je omgevingsdienst, daar zit de kennis mbt het milieudeel 
van de bruidsschat. Zoek waar mogelijk regionale samenwerking bij 
vergelijkbare problematiek

• Zoek, indien van toepassing, afstemming met het waterschap mbt 
indirecte lozingen

• Het omgaan met de bruidsschat vraagt bij uitstek om lokaal 
maatwerk. Regels zijn juist in de bruidsschat opgenomen omdat de 
effecten lokaal zijn en er dus ook beter lokaal keuzes gemaakt 
kunnen worden over de wijze van reguleren. 



Verordeningen

• Inventarisatie uitvoeren: Wat gaat naar het 
omgevingsplan?

• Of: Gebiedsgericht meenemen?

• Of: In een keer overzetten? En wanneer dan?



Dienstverlening

• Afwijken van het omgevingsplan in 
de overgangsfase
In de overgangsfase kunnen
gemeenten te maken krijgen met 
initiatieven die niet passen in het 
tijdelijke omgevingsplan. Daar kunnen
gemeenten zich op voorbereiden.

• Toetsing lopende procedure en
nieuwe aanvragen
In de overgangsfase toetst de 
gemeenten op basis van twee regimes: 
het oude en het nieuwe.



Keuzes 
gemeenteraad
• Aanwijzen verplichte participatie eisen 

voor buitenplanse omgevingsplan 
activiteiten?

• Aanwijzen adviesrechten buitenplanse
omgevingsplanactiviteit?

• Delegatie van gedeelte omgevingsplan?

• (hiernaast heeft de raad nog 
inhoudelijke keuzes te maken)



Opdrachtgeverschap



Welke smaak past bij je gemeente

1. Uitbesteden en loslaten
2. In eigen huis houden
3. Uitbesteden en regie voeren
4. Uitbesteden en als het omgevingsplan 

nieuw deel staat in eigen huis houden



Huidige varianten opstellen bestemmingsplan
In de basis zijn er drie varianten:

1. Gemeente doet (bijna) alles zelf
2. Gemeente besteedt uit en doet zelf
3. Gemeente besteedt (bijna) alles uit

Opmerkingen:
• Soms wel/soms niet duidelijke 

richtlijnen vooraf gegeven.
• Ontwikkelaars leveren 

bestemmingsplan, gemeente voert 
procedure uit.

• 70% van de gemeenten besteed 
(deel) plannen uit



Toekomstige varianten opstellen omgevingsplan

Dezelfde drie varianten van samenwerking:
1. Gemeente doet (bijna) alles zelf;
2. Gemeente besteedt uit en doet zelf;
3. Gemeente besteedt (bijna) alles uit.

Veranderingen:
– Alle (en meer) juridische regels in één 

plan 
– Ook toepasbare regels 
– Regie wordt belangrijk: werken met een 

of meerdere bureaus
– Ingewikkelder om te voldoen aan 

systematiek en keuzes gemeente
– Opdrachtgeverschap invullen aansluiting 

bij systematiek en keuzes gemeente
– ….



De markt verkennen

• Meeste bureaus hebben inmiddels 
ervaring met OP opgedaan

• Vragen om visie, sturingsfilosofie en 
hoe je activiteiten wil regelen moet 
duidelijk zijn

• Dialoog gemeente en bureau bij 
opdrachtverlening van belang

• Voer als gemeente de projectleiding en 
werk samen op vaste plek en 
momenten

• Formuleer duidelijke opdracht 
aan bureau of bureaus

• Maak goede taakverdeling 
gemeente – bureau

• Kies: een of meer bureaus en 
knip op

• Wees op tijd: capaciteit is 
beperkt!



Wijziging van het omgevingsplan, waar 
moet je aan

denken?
a. Kiest u voor een opdracht of inhuur?
b. Heeft u de scope van de opdracht scherp? Weet u welke activiteiten of thema’s u wilt 

regelen?
c. Betreft het een gebiedsontwikkeling, wijziging van het omgevingsplan voor een 

beleidsthema, of  bijv. een eerste beleidsneutrale versie van het plan?
d. Heeft u planning en budget e.d. op orde?
e. Heeft u de ontwerpvragen beantwoordt (zie bijvoorbeeld ‘deel 1’ bij staalkaart buitengebied
f. Heeft u scherp wat u wil regelen?
g. Heeft u al een inhoudsopgave, opbouw, regelformulering en annotatiestrategie? Wilt u 

aansluiten bij het casco, opbouw en formuleringen van voorbeeldregels VNG? Of maakt dit 
onderdeel uit van de opdracht?

h. Welke activiteiten wilt u laten uitwerken ? Heeft u kaders t.a.v. het type regel (verbod, 
vergunningplicht, etc.)? Of vraagt u met een voorstel te komen en de consequenties van de 
voorgelegde keuzes in beeld te brengen?

i. Heeft u gedacht aan de mogelijkheid om beleidsregels op te tillen naar beoordelingsregels en
maatwerkvoorschriften om te zetten in maatwerkregels? Wilt u dat onderdeel laten zijn van 

de opdracht?
j. Moet nog rekening worden gehouden met kostenverhaal, programmatische aanpak, 

monitoring, procesregels en handhaving?



En altijd:

• “Je moet net zo lang oefenen tot het 
spontaan gaat”

• “Let als je naar een doel reist goed op 
de weg. Want de weg verrijkt ons 
terwijl we hem bewandelen.”

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

oefenen, oefenen, oefenen




