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De transitiefase: 4 thema’s
•

Hoe bouw ik het omgevingsplan op?

•

Hoe houd ik de winkel open tijdens de verbouwing?

•

Wat kan ik nu gaan doen?

•

Wat moet ik in de transitiefase met annoteren en toepasbare regels?
(niet uitgewerkt in deze presentatie)

OPBOUWEN OMGEVINGSPLAN

26 augustus
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

26-8-2019

Opbouw van het omgevingsplan 2021-2028
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Het startpunt is het Omgevingsplan tijdelijk deel
De wet stelt kaders voor de transitie naar het omgevingsplan
Het nieuwe omgevingsplan wordt stap voor stap opgebouwd, themagericht en/of
gebiedsgericht
De gemeentelijke ambities voor de invoering van de omgevingswet zijn van invloed
op de transitieaanpak
Maak vooraf keuzen voor insteek, structuur en opbouw omgevingsplan
Iedere gemeente krijgt de bruidsschat en kan deze aanpassen vanaf 1-1-21.
Stel vast (en maak keuzen) welke delen uit welke verordeningen over moeten gaan
in het omgevingsplan
De VNG-bibliotheek biedt direct bruikbare voorbeelden en inspiratie voor juridische
en toepasbare regels

Het startpunt: het omgevingsplan tijdelijk deel
Omgevingsplan
(nieuwe deel)
Transitie

Transitie

Tijdelijk
deel
Omgevings
plan
op 1-1-’21

Bruidsschat

Bestemmingsplannen
etc.

buiten tijdelijk
deel
omgevingsplan
op 1-1-’21

Plaatselijke
verordeningen

Inhoud tijdelijk deel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bestemmingsplannen
Wijzigingsplannen
Uitwerkingsplannen
Beheersverordeningen
Inpassingsplannen (rijks en provinciale)
Chw-bestemmingsplannen
Chw-inpassingsplannen
Chw-bestemmingsplannen voor ontwikkelingsgebieden
Exploitatieplannen
Voorbereidingsbesluiten
Erfgoedverordeningen (m.b.t. archeologische monumentenzorg)
Hemelwaterverordeningen
Omgevingsplanregels van rijkswege (de bruidsschat)

Wettelijke kaders voor de transitie (1)
Art. 22.1 – Tijdelijk deel omgevingsplan
• Art. 22.2 – Omgevingsplanregels van rijkswege (de bruidsschat)
• Art. 22.3 – Omgevingsplan als bedoeld in art. 2.4
•

•

•

Art. 22.4 – Regels verordeningen in omgevingsplan
•

•

Niet eerder ter inzage dan Ow in werking treedt

Verplichting Ow als bedoeld in art. 2.4 uitgesteld tot bij kb te bepalen tijdstip

Art. 22.5 – Wettelijke verplichtingen omgevingsplan
•
•
•

tijdelijk deel: voorlopig niet de verplichting om de regels te stellen met het oog op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties
de verplichting om het omgevingsplan in overeenstemming te brengen met
omgevingsvergunningen voor een buitenplanse opa geldt voorlopig niet
Tijdelijk deel hoeft niet in geconsolideerde vorm beschikbaar te worden gesteld

Wettelijke kaders voor de transitie (2)
•

Art. 22.6 – Nieuwe regels omgevingsplan ter vervanging tijdelijk deel
•
•

•

Content rp.nl blijft ongewijzigd (niet wijzigen of vervangen)
Let op: Nota van Wijziging

Art. 22.7 – Beroep
•

Geen beroep tegen inpassing onherroepelijke aanwijzingsbesluiten cultureel erfgoed

Art. 22.8 t/m 22.12 – gelijkstellingen
• Art. 22.13 – overgangsrecht planschade – nadeelcompensatie
• Art. 22.14 t/m 22.17 – overige bepalingen
•

Stapsgewijs opbouwen van het omgevingsplan (1)
1-1-2021

1-1-2029

tijd
transitieperiode

Bruidsschat

transitie

Omgevingsplan van
rechtswege
op 1-1-’21

Omgevingsplan
nieuwe stijl
Bestemmings
transitie
plannen

transitie

Plaatselijke
verordeningen

Stapsgewijs opbouwen van het omgevingsplan (2)
•

In één keer compleet omgevingsplan voor gehele grondgebied meestal
niet haalbaar.
• Opstellen en vaststellen in stappen
• Gebiedsgericht of themagericht
•

Themagericht opbouwen kan
• Delen binnen een bestemmingsplan uitzetten kan niet; neem in besluit tot
wijzigen omgevingsplan bepalingen op wat vervalt uit oude
bestemmingsplannen
•

Bruidsschatregels herschrijven tot gewenste vorm (of schrappen)

Keuzen voor insteek, structuur en opbouw plan
•

Omgevingsplan is (fundamenteel) anders dan bestemmingsplan
• Vraagt doordachte keuzen
• Denk hierover na voor 2021. Dit voorkomt onwenselijke opbouw van het
plan en/of dubbel werk.

Randvoorwaarden
• O.b.v. visie op de veranderopgave
• O.b.v. omgevingsvisie
• wat is de opgave?
• Wat wil je bereiken?
• Welke instrumenten zijn er (IAK)?
• Themagewijs en/of gebiedsgericht opbouwen

Er is een op-regeling nodig

Visie op het omgevingsplan

1. Kaders?

Wat zijn de doelen?
‘Ja mits’ vs. ‘nee tenzij’

Bedoeling
Omgevingsplan
Uitgangspunten

Activiteiten
Kostenverhaal

OF- vragen

Functies

Welke activiteiten worden
toegestaan?
Welke normen worden gesteld?

2. Wat, waar en

Opbouw vanuit…

Lijst met activiteiten/ondergrenzen
(onderling) afbakenen activiteiten

waarom?
Gemeentebreed

vs

Afbakening activiteiten

Locatiespecifiek

Open normen vs gesloten normen
Omgevingswaarden

HOE- vragen

Zorgplicht

Programma

Maatwerkbevoegdheid

Programmatische
aanpak

Vergunningplicht

Monitorings
verplichtingen

Overgangsrecht

3. Hoe?

Doel-middelvoorschriften

Informatieplicht
Delegatie

Procesregels

VTH en monitoring

Meldplicht
Vergunningvrij
Modelering van regels

Annoteren

Waardelijsten

Toepasbare regels

Bruidschatregels
•

Specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten (MBA) en
generiek maatwerkmogelijkheden

•

Activiteiten die niet in het Besluit Activiteiten Leefomgeving staan
maar wel in het Activiteitenbesluit
• Horeca, kantoren, supermarkten en schietbanen
• Parkeergarages
• Manages
• Opslaan vaste mest
• Kleinschalig houden van dieren

•

Immissieregels (geur en geluid)

•

Vervallen MBA vergunningplichten

Zie ook verhuistabel rijksregels bruidschat op aandeslagmetdeomgevingswet.nl, pagina
milieubelastende activiteiten in de bruidschat

Bruidschatregels
•

Bouwregels niet overgenomen in Besluit Bouwactiviteiten
Leefomgeving:
•

Verrichten bouw- en sloopwerkzaamheden
• Bouwwerken en het gebruik ervan
• Open erven en terreinen en het gebruik ervan
• Aansluitplichten, overbewoning
•

Verbod om zonder vergunning bouwactiviteiten verrichten en
in stand houden
•

Vergunningsvrije gevallen (art 3 bijlage II BOR)
• Beoordelingsregels
•

Indieningsvereisten decentrale vergunningen

Voorbeelden lokale afweging
•

•

•

•

in het buitengebied is een afgelegen kleinschalige manege en er zijn geen
geurgevoelige objecten in de omgeving. De gemeente kan besluiten om de
bruidsschatregels met betrekking tot geur op deze locatie te schrappen en te volstaan
met de specifieke zorgplicht
voor het omgaan met regenwater kan de gemeente de bruidsschatregel over het lozen
van huishoudelijk afvalwater in overleg met het waterschap gebiedsgericht of zelfs per
locatie concreet uitwerken
de huidige geluidregels in het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen alleen in algemene
bewoordingen rekening houden met de verschillende lokale situaties die zich kunnen
voordoen. De gemeente kent deze lokale situatie en kan daardoor een regel ter
beperking van geluidhinder direct aan een locatie koppelen en toespitsen op de
onderdelen van de leefomgeving die bescherming behoeven en andere activiteiten die
ook geluid produceren.
(ontleend aan Nota van toelichting Invoeringsbesluit)

Digitale aspecten van de bruidsschat
•

Bruidsschat wordt door rijk gevat in de DSO standaard (STOP/TP) en 355
keer gekopieerd voor iedere gemeente
• Ook de bijbehorende toepasbare regels worden gemaakt door het rijk
•

Voor de vergunningcheck worden alleen vragenbomen gemaakt voor de
Topactiviteiten
• Voor het opstellen van een aanvraag (de indieningsvereisten, ook wel het
dynamisch aanvraagformulier genoemd) worden de vragenbomen gemaakt
voor alle activiteiten in de bruidsschat
•
•

Zowel de juridische regels als de toepasbare regels worden ingelezen in
het DSO, gekoppeld aan het werkingsgebied van de gemeente
Geen acties van gemeenten vereist (indien zij de bruidsschat ongewijzigd
overnemen).

Opnemen verordeningen in het plan

Exploitatieplan

Omgevingsplan
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Moet – Mag – Mag niet
-

Moet:
Regels over activiteiten die de fysieke leefomgeving zichtbaar wijzigen (bijv.
het kappen van bomen of uitwegen op openbare wegen)

-

Mag:
regels over activiteiten die effecten kunnen hebben op de fysieke
leefomgeving

-

Mag niet (of zeer ongewenst)
bevoegdheden van de burgemeester
- ‘geldzaken’ van de gemeente (zoals lokale belastingen en heffingen)
-

OPEN HOUDEN VAN DE WINKEL
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De winkel blijft open: behandelen van aanvragen
•

In de transitiefase kan de gemeente om initiatieven mogelijk te maken
gebruik maken van
•

de afwijkvergunning (buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning)

of
•

een wijziging van het omgevingsplan

of
•

•

De vrijstellingsbevoegdheden uit de bestemmingsplannen (opgenomen in
het omgevingsplan tijdelijk deel)

Toetsing in de transitiefase vraagt afzonderlijke regimes

Regimes voor toetsing
Voor 1-1-21

Na 1-1-21

Regels

Bestemmingsplannen etc
Bestaande Rijksregels
Verordeningen

Bestemmingsplannen etc (min vervallen regels)
Bruidsschat
Verordeningen (min vervallen regels)
plus
Nieuwe regels omgevingsplan

Kanaal

OLO

DSO-LV

Let op!
Afhandelen

Verleende vergunningen die plan wijzigen zijn
niet zichtbaar in DSO
Huidig recht

Nieuw recht

• Heel nauwkeurig vaststellen en vastleggen waaraan de aanvraag is getoetst
• Veel gemeenten geven voorkeur inrichten twee aparte werkstromen

Wijziging Omgevingsplan Afwijkvergunning*1
•
•
•
•
•
•

Aanpak sluit aan bij verbeterdoelen van
de Omgevingswet
Sturen via het omgevingsplan
‘Ombouwen’ in zo groot mogelijke
onderdelen. Daarmee snel ‘actueel’.
Toonbaar via DSO-LV
Bredere toepassing van
afwijkvergunning
Eindbeeld van omgevingsplan is
wenselijk

•
•
•
•
•

•

•

*1) Buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning

Snelle(re) besluitvorming mogelijk
Toetsen op participatie bij door de raad
aangewezen gevallen)
Over het algemeen minder complexe
rechtsbeschermingsprocedures.
Mogelijkheid bij andere gemeenten de
kunst van het omgevingsplan af te kijken
Omgevingsvergunningen kunnen op een
later moment meegenomen worden in
omgevingsplan (verplicht na 2029)
Omgevingsvergunningen worden
(voorlopig) niet getoond in DSO; de aanpak
sluit daarom minder goed aan bij de
verbeterdoelen Omgevingswet
Soms volstaat vergunning niet, bijv. indien
ook regels voor omliggende percelen
moeten worden aangepast

DE TRANSITIE START NU
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De transitie start nu
•

Op orde brengen van huidige instrumentarium (bestemmingsplannen en
verordeningen) kan tot 1-1-21; dit kan bijdragen aan de dienstverlening
in de transitiefase
• Oriënteer je op de bruidsschat
• Schoon ‘algemene regels’ in bestemmingsplannen op
• Oriënteer je op de structuur en ontwerpvragen voor het omgevingsplan
• Voer een praktijkproef uit
• Start tijdig met verwerven software voor planvorming
• Op orde brengen informatie over de fysieke leefomgeving (GEO-info)
• Kansen om met Chw plannen ervaring op te doen en om eerste stappen
te zetten

Op orde brengen huidig instrumentarium
Alle ‘regels’ (inhoud Ruimtelijke Plannen) dienen digitaal zo goed
mogelijk op orde te zijn
- Vervuiling eruit halen
- Metadata op orde
Optioneel: Plannen naar IMRO2012 brengen (let op: afweging maken)
In beeld brengen inhoud verordeningen; optioneel samenvoegen in 1
verordening

ONDERSTEUNENDE TOOLS VNG
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Volg de VNG site voor de volgende tools
(omgevingsplan)
•

•

•
•
•
•

•

Factsheets (omgevingsplan, programma, -projectbesluit)
Inhoud
• Casco
• Voorbeeldregels
• Staalkaarten
Ontwerpvragen omgevingsplan
Leergang omgevingsplan
Praktijkproeven (uitvoeren en delen
resultaten)
Q&A’s
Handreiking transitiefase

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Handreiking verwerken bruidsschat
Handreiking verordeningen
Handreiking annoteren
Handreiking bedrijven en
milieuzoneringen
Begrippen catalogus
Requirements voor plansoftware
Beinvloeden leveranciersmarkt
Masterclass ‘verwerven plansoftware’
(beoordelen en beïnvloeden
bruidsschat)
(beoordelen en beïnvloeden
standaarden)

Volg de VNG site voor de volgende tools
(toepasbare regels)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Voorlichtingssessies
Handreiking toepasbare regels
Overzicht Topactiviteiten
Praktijkproeven
Toepasbare regels bij Voorbeeldregels
Opleiding
Requirements voor Software toepasbare
regels
Beinvloeden leveranciersmarkt
Oefenomgeving TR

Oefenomgeving toepasbare regels
Oefen zelf met het maken van vragenbomen i.c.m. het Omgevingsloket
•
•
•

Oefen met software van één of meer aangesloten leveranciers
Oefenomgeving beschikbaar van juli 2019 tot en met maart 2020
Volg een introductiecursus van de VNG
•
•

•

12 juli 2019 in Utrecht
Daarna vanaf september 2019

Krijg ondersteuning vanuit leveranciers

vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/dso-digitaal-stelselomgevingswet/nieuws/oefenomgeving-toepasbare-regels-in-juli-beschikbaar

CASCO, VOORBEELDREGELS,
STAALKAARTEN:
BETROKKENHEID G40
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Casco, Overzicht van de structuur/inhoudsopgave
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
leefomgeving
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12

Algemene bepalingen
Doelen
Programma’s
Aanwijzingen in de fysieke
Activiteiten
Beheer en onderhoud
Financiële bepalingen
Procesregels
Handhaving
Monitoring en informatie
Overgangsrecht
Slotbepalingen

https://vng.nl/files/vng/het_casco.pdf

Staalkaarten/Menu: voorbeelden van stukjes
Omgevingsplan

Kappen
x
Mobiliteit
Parkeren
Voorwerpen op of
aan de openbare
weg
Inritten/uitritten
Slopen
Reclame
Evenementen
Externe veiligheid
Explosievoorschriftengebied
Brandvoorschriftengebied
Bodem en
ondergrond
Explosieven
Kabels, leidingen
en rioleringen
etc

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4
x
x
x

x

x

x

Etc.

Begrippen

Overgangsrecht

Kostenverhaal

Vergunningplicht

Handhaving

Algemene regels

Omgevingswaarden
Monitoring
Progr. aanpak

Informatieplicht

Meldingplicht

Overzicht
bibliotheek

x

Dienstverlening,
Harmoniseren begrippen

Dienstverlening,
Toepasbare regels

Gerechten en ingrediënten

Kappen
Mobiliteit
Parkeren
Voorwerpen op of aan de openbare weg
Inritten/uitritten
Slopen
Reclame
Evenementen
Externe veiligheid
Explosievoorschriftengebied
Brandvoorschriftengebied
Bodem en ondergrond
Explosieven
Kabels, leidingen en rioleringen
Grondwater
WKO
Mobiele bodemverontreiniging
Slootdempingen
Water
Stedelijk afvalwater
Waterberging
Grondwaterbeschermingsgebieden
Bouwen
Erfbebouwing / bijbehorend bouwwerk
Dakkapel locatie-gebonden regels
Natuurinclusief bouwen
Ondergronds bouwen
Standplaats innemen
Werk / werkzaamheden uitvoeren / graven
Erfgoed
Archeologie
Monumenten
Geluid

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Activiteiten te regelen
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

LG:
hoofdfuncti
e natuur

LG:
verweving
van
functies

LG:
agrarisch

LG:
stedelijk
uitloopgebi
ed

Kantoren
en
publieksintensief

Bedrijven

Industrie

Centrum
Dorps

Groen
stedelijk

Bestaande
woonwijk
Buiten
Centrum

Centrum
Stedelijk

TOP
Act.

Overzicht inhoud Staalkaarten

x

gebiedstypen

Kappen
Mobiliteit
Parkeren
Voorwerpen op of aan de openbare weg
Inritten/uitritten
Slopen
Reclame
Evenementen
Externe veiligheid
Explosievoorschriftengebied
Brandvoorschriftengebied
Bodem en ondergrond
Explosieven
Kabels, leidingen en rioleringen
Grondwater
WKO
Mobiele bodemverontreiniging
Slootdempingen
Water
Stedelijk afvalwater
Waterberging
Grondwaterbeschermingsgebieden
Bouwen
Erfbebouwing / bijbehorend bouwwerk
Dakkapel locatie-gebonden regels
Natuurinclusief bouwen
Ondergronds bouwen
Standplaats innemen
Werk / werkzaamheden uitvoeren / graven
Erfgoed
Archeologie
Monumenten
Geluid

x

x
x
x
x

x

LG:
hoofdfuncti
e natuur

LG:
verweving
van
functies

LG:
agrarisch

LG:
stedelijk
uitloopgebi
ed

Kantoren
en
publieksintensief

Bedrijven

Industrie

Centrum
Dorps

Groen
stedelijk

Bestaande
woonwijk
Buiten
Centrum

Centrum
Stedelijk

TOP
Act.

Overzicht inhoud Staalkaarten

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

• Regels gedigitaliseerd in STOP-TP
• Geannoteerd
• Toepasbare regels meegeleverd (topactiviteiten)

STAPSGEWIJS OPBOUWEN
OMGEVINGSPLAN

Hoe toe te groeien naar een compleet plan

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 mei 2019

Onderwerpen
•

Startpunt
• Transitiestrategie: keuzen en criteria
• Drie casussen
• Discussie

Startpunt
•

Tijdelijk omgevingsplan (ruimtelijke plannen + bruidsschat) en verordeningen
• (aanzet tot) Omgevingsvisie
• Streefbeeld voor structuur en insteek van het omgevingsplan

Transitiestrategie: Keuzen en criteria
•

Keuzen bij opbouwen plan
•

Themagewijs, Gebiedsgewijs
• Vroeg starten, laat starten
• Kortere of langere periode
• Beleidsrijk of beleidsneutraal

•

Criteria
•
•
•
•

•

Effect op dienstverlening en
behandelprocessen
Beschikbare middelen en capaciteit
Juridische overwegingen
Kunnen inspelen op politieke
behoeften, maatschappelijke
opgaven
Risico’s voor transitieproces

Gemeente 1
•

Wil af van versnippering regels in afzonderlijke ruimtelijke plannen
•

•

Structuur rigoureus omzetten naar gemeentedekkende regels, waarin alleen
verbijzonderd wordt naar gebied waar nodig

Zo kort mogelijke transitieperiode
•

Twee regimes naast elkaar complex
• Themagericht ontmantelen van ruimtelijke plannen niet mogelijk
•

Basis leggen voor korte transitieperiode door klaarzetten plan (vóór 2021)
•

Eerst concentreren op de ruimtelijke (planologische) regels
• Beleidsneutraal
• Autonome verordeningen later toevoegen

Gemeente 2
•

Transitieperiode zo kort mogelijk houden:
•

Twee regimes naast elkaar is duur
• Gefaseerde overgang is complex
• Twee regimes moeilijk te hanteren voor organisatie
• Gefaseerde opbouw van plan moeilijk voor buitenwereld
•

Streven: december 2021 vastgesteld Omgevingsplan
•

voorbereiden voor 2021, en dan 1-1-21 ter inzage leggen
• Ca 3 FTE tussen nu en 2021
• Beleidsneutraal
• Raad meenemen in voor bereidingen (uitgangspunten, eerste concepten)
•

Eerste stap is integratie verordeningen (dec 2019 in procedure brengen)

Gemeente 3
•

Gefaseerde opbouw is onvermijdelijk
•

•
•

in éénmaal een integraal gemeentedekkend plan in procedure brengen niet
haalbaar

We zullen nog een tijd vooruit moeten met de bestaande ruimtelijke
plannen
Oude planvoorraad naar IMRO-2012 brengen voor 2021
•

Na 2021 wijzigen RP niet meer mogelijk
• Betere dienstverlening in DSO met IMRO-2012 plannen dan met oudere
versies
• 9 beheergerichte bestemmingsplannen nog aanpakken, in procedure brengen
voor 2021
•

Daarna vrijheid om in ‘eigen tempo’ toe te werken naar omgevingsplan in
2029

BIJLAGEN
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Overgangsrecht
•

Met name te vinden in:
•
•

•

•
•
•

•
•

Hoofdstuk 22 Ow: Overgangsfase, met name van tijdelijk naar nieuw deel
omgevingsplan.
Afdeling 4.1 Iw: lopende procedures
Afdeling 4.2 Iw: Overgangsbepalingen per onderwerp Omgevingswet;
omgevingsvisie, omgevingsplan, waterschapsverordening, programma,
omgevingsvergunningen, gedoogplicht, nadeelcompensatie, bestuurlijke
sanctiebesluiten
Afdeling 4.3 Iw: Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet
Hoofdstuk 7 Ib: de bruidsschat
Afdeling 8.1 Ib: Overgangsbepalingen voor o.a. meldingen, kennisgevingen,
andere informatieverplichtingen, gelijkwaardige maatregelen,
maatwerkvoorschriften
Afdeling 8.2 Ib: Overgangsbepalingen per ingetrokken besluit, o.a. AMvB’s
Afdeling 8.3 Ib: Overgangsbepalingen per ingetrokken of gewijzigde wet

