
Hoe houd je regie

over je 

omgevingsplan?



Opzet van de workshop

• Ervaringen gemeente: Wietske Weis (ADS, 
gemeente Wijk bij Duurstede

• Ervaringen uit de zaal?

• Het handboek als instrument? Roeland 
Mathijsen (Provero, BRO)



Het handboek als oplossing?

Roeland Mathijsen



Handboek voor wijzigingsbesluiten

Doel handboek

• Eenduidige en consequente aanpak en 
vormgeving van wijzigingsbesluiten
(voorbereid op het mogelijk maken van 
projecten (versnelling))

• Voorkomen van verrommeling
(regelbibliotheek en begrippenbibliotheek)

• Richting geven aan initiatiefnemers. Zelf 
regie voeren op hoofdonderdelen 
omgevingsplan

• Houden van regie => sturen op maatwerk 
waar nodig

• Duidelijkheid geven aan medewerkers op 
het omgevingsplan

• Alle puzzelstukjes in elkaar, samen het 
omgevingsplan



Onderwerpen in het handboek

1. Verhouding tijdelijk en 
nieuw deel omgevingsplan

2. Procedurekeuze: Bopa of 
wijzigen omgevingsplan

3. Structuur omgevingsplan

4. Technische aspecten en 
richtlijnen

5. Inhoudelijke aspecten

6. Het proces van wijzigen 
van het omgevingsplan

7. Omgevingsplan door de 
initiatiefnemer



Onderwerpen in het handboek (1)

Verhouding tijdelijk en nieuw deel omgevingsplan

• Regeling voor een gebied 
vervangt de ruimtelijke 
plannen in het (tijdelijke) 
OP in principe geheel 
(pons)

• Verhouding project en 
bruidsschat

• Verhouding tot nieuwe 
thema’s: hoe ga je daar in 
eerste periode mee om?



Onderwerpen in het handboek (2)

Keuze Bopa of wijzigen omgevingsplan

• Bopa vaak mogelijk!

• Mogelijk betekent niet 
verplicht=> Wijzigen 
omgevingsplan blijft het 
overwegen waard

• Dus: waar ga je op 
sturen? 



Onderwerpen in het handboek (3)

Structuur omgevingsplan

• Eén geconsolideerd 
omgevingsplan (casco-
omgevingsplan)

• Ordening inhoudsopgave: per 
type regel, thema of gebied? 
Alleen activiteiten of ook 
functies?

• Plek geven aan nieuwe 
thema’s

• Regel- of planbibliotheek: 
eenduidige begrippen en 
werkingsgebieden en regels 
voor activiteiten

• Kaart- of tekstgerichte normen
• Enzovoorts 



Onderwerpen in het handboek (4)

Technische eisen en richtlijnen

• Iedere wijziging moet voldoen aan 
de STOP/ TPOD

• Hoe levert klant aan? 
• Wie gaat aanpassingen doorvoeren? 
• Leg je dit bij ontwikkelende partij of 

bij gemeente? 
• Gebruikersovereenkomst met 

adviseur(s)
• Anterieur (als gemeente het zelf doet)

• Annoteren, wie doet dat?
• Toepasbare regels, wie doet dat?
• Visie op gebruiksvriendelijkheid en 

raadpleegbaarheid van het 
omgevingsplan (viewer)?

• TAM-IMRO een oplossing?



Onderwerpen in het handboek (5)

Inhoudelijke aspecten

• Hoe omgaan met instructieregels van (Bkl) en de provincie (POV) en de 
maatwerkruimte die er is (Bbl en Bal)? 

• Bruidsschat in de overgangsperiode: behouden (in hoofdstuk 22 laten staan of 
verplaatsen), wijzigen of laten vervallen?

• Hoe omgaan met verordeningsregels in de eerste fase na inwerkingtreding? Meteen 
meenemen of nog niet? Alleen regels die moeten of ook die kunnen?

• Nieuwe thema’s zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid
• Beleidsneutraal of nieuwe sturingsfilosofie?
• Kostenverhaal
• Overgangsrecht
• Ontwikkelingen globaal of gedetailleerd?
• In welke gevallen onderzoeksverplichtingen doorschuiven?
• Motivering bij wijziging omgevingsplan: opbouw en inhoudelijke onderdelen
• Artikelsgewijze toelichting: eis of niet?
• Keuzes over vergunningvrije, informatieplichtige, meldingplichtige en 

vergunningplichtige activiteiten



Onderwerpen in het handboek (6)

Proces en procedures

1. Organisatie en inrichting van het werkproces
• Op welk moment komt het handboek aan de orde? Principebesluit?

• Verdeling werkzaamheden initiatiefnemer – gemeente (overeenkomst?)

2. Instructies opzet motivering (onderbouwing)

3. Processtappen
• Voornemen wijzigen omgevingsplan (besluit college? Principebesluit?)

• Specifieke publicatie-eisen: werken in de plansoftware (hoe uitwisselen 
en reviewen?)

4. Motiveringsplicht participatie
• Welke participatie-eisen bij initiatiefnemers leggen?



Onderwerpen in het handboek (7)

Omgevingsplan door de initiatiefnemer

• Voor wie is het handboek bedoeld: Intern of extern (voor 
initiatiefnemers en de adviseurs)?

• Welke rol en bevoegdheden geef je aan de adviseurs? 
– Werken in de software (of uitwisselen)
– Bevoegdheden (tot hoe ver mag het adviesbureau gaan?)
– Aansprakelijkheden

• Houden van regie => Richting geven aan initiatiefnemers. 
Zelf regie voeren op hoofdonderdelen omgevingsplan, 
sturen op maatwerk waar nodig

• Voorkom verrommeling: regelbibliotheek en 
begrippenbibliotheek, voor zowel begripsbepalingen als 
voor noemers, GIO’s en werkingsgebieden



Onderwerpen in het handboek (2)


