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Programma 

 

• Wat is TAM-IMRO?  

• TAM-omgevingsplan 

• Wanneer gebruik je TAM-IMRO?  

• De Bijsluiter (en wat vertelt die?) 

• Resultaten gemeente Leiden en Eindhoven 

 



Wat is TAM-IMRO?  

 

• TAM’s zijn Tijdelijke Alternatieve Maatregelen voor als het DSO-stelsel nog niet 
volledig of tijdig bruikbaar is;  

 

• Een van deze TAM’s is de TAM-IMRO: voor het wijzigen van het omgevingsplan 

 

• Huidige techniek wordt gebruikt:  

• Bestaande uitwisselingsstandaard IMRO (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening)  

• Bestaande voorziening: besluit publiceren via DROP in het gemeenteblad en inhoud 
beschikbaar stellen via ruimtelijkeplannen.nl; 

• Huidige (Wro) software voor het opstellen, beheren en publiceren 

 

• TAM-IMRO omgevingsplan en TAM-IMRO voorbereidingsbesluit  



TAM-omgevingsplan  

 

• Wijziging van het omgevingsplan op basis van 
de ‘oude’ techniek voor het opstellen en 
publiceren 

 

• Het is dus formeel geen bestemmingsplan: 
juridisch moet het voldoen aan de 
Omgevingswet (maar niet aan de STOP/TPOD 
standaarden)  

 

 

• Let op: bij inwerkingtreding heb je al een 
omgevingsplan van rechtswege  

 



Transitie naar nieuw omgevingsplan 
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Wanneer gebruik je TAM-IMRO?  

Drie aanleidingen om omgevingsplan te wijzigen: 

 

1. Urgente gebiedsontwikkelingen (en overige maatschappelijke 
opgaven); 

2. Nieuw beleid m.b.t. een bepaald thema of een bepaald gebied; en 

3. Opbouw van het geconsolideerde integrale omgevingsplan (zonder 
tijdelijk deel)  

 

TAM-omgevingsplan is vooral bedoeld voor aanleiding 1: voor 
gebiedsontwikkelingen.  



Wanneer gebruik je TAM-IMRO?  



Duur toepassing TAM IMRO en opruimen van TAM 
IMRO 

• TAM IMRO nu mogelijk tot één jaar na IWT. Wij spreken met ministerie 
over verlenging  en overgangsrecht 

• TAM IMRO plannen moeten tzt worden opgenomen in het integrale 
omgevingsplan in STOP 

• Nu nog geen opruimverplichting (want TAM IMRO maakt geen deel uit 
van ‘tijdelijk deel’!), maar deze wordt wel voorbereid 



Hoe stel je TAM-omgevingsplan op?  



Bijsluiter TAM IMRO 

• Keuzehulp 

• Varianten 

• Werkinstructie juridisch 

• Werkinstructie technisch 

• Dienstverlening en bedrijfsvoering 





Drie varianten 

 

 

• Omzetting regulier bestemmingsplan naar TAM-omgevingsplan (basisvariant) 

 

• Omzetting Chw-plan naar TAM-omgevingsplan (Chw-variant) 

 

• Opstellen met (definitieve) omgevingsplanstructuur (stelsel conform)  

 

 

 

 

 

Nadere toelichting in de bijsluiter 

 



Werkinstructie juridisch: Vertrekpunten 
 

• Laat het begrip ‘Bestemming’ los 

 

• Richt het plan op evenwichtige toedeling van functies aan locaties 

 

• Voldoe aan instructieregels Rijk en Provincie 

 

• Analyseer de bruidsschat 



Kernvereisten  

• Kernvereiste I: Eén omgevingsplan 

• Nieuw hoofdstuk,  

• Preambule,  

• beperking algemene- en slotbepalingen 

 

• Kernvereiste II: Toepassingsbereik 

• Toepassingsbereikbepaling 

• Rijkwijdtebepaling begripsbepalingen 

 

• Kernvereiste III: bepalingen 
• Vergunningplicht voor gebruik van locaties anders dan overeenkomstig de functie,  

• Juridische status van het plangebied 

• Opnemen van aanvraagvereisten 



één omgevingsplan 

Omgevingsplan van rechtswege (bruidsschat) 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 2 Gereserveerd 

Hoofdstuk 3 Gereserveerd 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd 

Hoofdstuk 5 -21 Gereserveerd 

Hoofdstuk 22 Activiteiten 

Hoofdstuk 23 Slotbepalingen 

TAM-omgevingsplan (gebiedsontwikkeling) 

Hoofdstuk 22A         /          Hoofdstuk 1 - 4 

Bestemmingsplan 

Ambtsgebied Ambtsgebied 

Bestemmingsplan 

Tam-omgevingsplan 



TAM IMRO en de bruidsschat 

• Muteren van de bruidsschatregels zelf is niet mogelijk met TAM IMRO 

• Want bruidsschat vastgelegd in STOP formaat 

  

 

• Door het opnemen van voorrangsbepalingen kun je afwijken van de 
bruidsschat 

• Benoemen artikel en geografie 

 



Werkinstructie (technisch) 

• Werkafspraken Geonovum 

• TAM-omgevingsplan (spatie) (plannaam)  

 

• Technische handreiking Geonovum 

• Handreiking voor het nabootsen van omgevingsplan met IMRO2012 

• Stapelen van enkelbestemmingen 

• Gebiedsaanwijzingen 

• Activiteiten (overige zone)  

 



Resultaten werkplaats TAM-IMRO 
gemeente Eindhoven 

Irina Entrop 
Specialist digitale Ruimtelijke ordening en 
Omgevingswet 

Chantal Julicher 
Jurist Omgevingsrecht 



Pre-ambule invoegen voor hfst 1 



Look en feel van een bestemmingsplan door RO Standaarden  



Uitwerking TAM-IMRO plan 

- Quick & dirty manier 
- Geshuffeld bestemmingsplan 
- Look en feel lijkt veel op bestemmingsplan 
- Niet juridisch inhoudelijk aangepast naar eisen van de 

Omgevingswet, alleen technische test 
- Technisch gezien geen probleem  

 
ZORGEN OVER: 
• Raadpleegbaarheid voor burgers maar ook als toetsinstrument voor 

vergunningverleners gemeente (puzzel om te bepalen welke regels er 
gelden) 

• Juristen weer extra belasten met ander instrument 
• Eindhoven wil graag met STOP-TPOD omgevingsplanwijzigingen maken 

maar dit kan (misschien) niet, dus gedwongen TAM-IMRO?  
 

Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl) 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/NL.IMRO.0772.testtam02-0201/regels?session=77134d64-04be-42ae-8293-08f167d5bae8
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/NL.IMRO.0772.testtam02-0201/regels?session=77134d64-04be-42ae-8293-08f167d5bae8
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/NL.IMRO.0772.testtam02-0201/regels?session=77134d64-04be-42ae-8293-08f167d5bae8
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/NL.IMRO.0772.testtam02-0201/regels?session=77134d64-04be-42ae-8293-08f167d5bae8


Resultaten werkplaats TAM-IMRO 
gemeente Leiden 

Ernst Jan Timmerman Willeke Boeken 



Raadplegen in samenhang met het Omgevingsplan 



Aanpassingen in validator RP.nl maakt stapelen enkelbestemmingen mogelijk 



TAM-omgevingsplan TEST LEAD v2 
- Regels op de kaart - 
Omgevingsloket (kadaster.nl) 

Deeplink naar testplan Leiden versie 2 (VDK): 

https://preprod.viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document/NL.IMRO.0546.TAMTEST02-0201/regels
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Dienstverlening en bedrijfvoering (1) 

• Dienstverlening bij raadplegen juridische regels 

• De gebruiker moet meerdere regelteksten in samenhang lezen 

• Nuancering: we verwachten op een specifieke locatie meestal niet meer dan 
1 of twee TAM IMRO plannen 

 

• Dienstverlening bij aanbieden formulieren en vergunningchecks 

• Formulieren: gebruik beschikbare, meegeleverd bij de bruidsschat 

• Vergunningchecks: nog niet (of met gebiedsbrede toepassing onde ‘haakje’ 
uit de bruidsschat) 

 

 

 

 

 



Dienstverlening en bedrijfvoering (2) 

• Belasting van de organisatie bij implementatie 

• Opbouw kennis, naast leren werken met STOP/TP 

• Inspanning afhankelijk van keuze variant 

• Maar ook: gebruik TAM IMRO maakt leren in omgevingswet mogelijk 

 

• Belasting van de organisatie bij opruimen 

• Verplichting tot opruimen wordt voorbereid 

• Opruimen hoeft niet op korte termijn 

• Inspanning afhankelijk van keuze variant 

 

• Financiën 

• Kosten afhankelijk van lokale situatie en keuzen 

 

 

 

 





Dank voor uw aandacht 
 
 Vragen?  

Omgevingswet@vng.nl 
 
Links: 
- https://vng.nl/artikelen/tam-imro-

voor-gemeenten 
- https://www.geonovum.nl/over-

geonovum/actueel/tijdelijke-
alternatieve-maatregelen-
werkafspraak-tam-imro 
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