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Afkortingen
DSO-LV

Digitaal Stelsel Omgevingswet – landelijke voorziening

IPLO

Informatiepunt leefomgeving

LVBB

Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen

STOP

Standaard voor officiële publicaties

SVBP

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen

TPOD

Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten. In dit supplement
wordt hiermee specifiek de TPOD voor omgevingsplannen bedoeld.

1 Inleiding
1.1

Aanleiding

De Omgevingswet maakt het mogelijk voor gemeenten om medewerking te verlenen aan
initiatieven van ondernemingen en burgers die in strijd zijn met het omgevingsplan. Dit kan
door middel van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit
of een wijziging van het omgevingsplan.
Het supplement 2021-1 behandelt de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit supplement 2021-2 gaat over de wijziging van het omgevingsplan tijdens de overgangsfase.1
Tijdens deze overgangsfase beschikken gemeenten over een omgevingsplan dat van rechtswege ontstaat op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit omgevingsplan wordt stap voor stap omgebouwd naar een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen
die de Omgevingswet daaraan stelt. Deze fase duurt tot eind 2029 maar kan ook eerder
worden afgerond.
Deze overgangsfase vormt het uitgangspunt voor dit supplement. Het is belangrijk dat op
het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet inzicht bestaat in de wijze waarop
medewerking kan worden verleend aan nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw.

1.2

Doel en focus van dit supplement

Het omgevingsplan wordt gewijzigd door middel van een wijzigingsbesluit. Het doel van dit
supplement is het verkrijgen van inzicht in de inhoud van dit wijzigingsbesluit in de overgangsfase. Aan de hand van een casus worden de verschillen tussen de werkwijze onder de
Wet ruimtelijke ordening en onder de Omgevingswet beschreven en geïllustreerd.

1.3

Leeswijzer

Wanneer wordt verwezen naar de Omgevingswet, wordt bedoeld de geconsolideerde versie
die in oktober 2021 beschikbaar is gesteld via het Informatiepunt Leefomgeving. 2 De Invoeringswet Omgevingswet betreft de op 17 juni 2020 in het Staatsblad gepubliceerde versie
van deze wet.3
Hoofdstuk 2 beschrijft globaal wat het wijzigingsbesluit inhoudt, uit welke onderdelen dat
bestaat en wat er voor de praktijk gaat veranderen als de Omgevingswet in werking treedt.
Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen in terminologie tussen het huidige en het
nieuwe stelsel. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 dieper in op het wijzigingsbesluit, waar o.a. de
wettelijke grondslagen voor het maken van een omgevingsplan in de overgangsfase en het

1

In hoofdstuk 4.2 van supplement 2021-1 is het verschil tussen een wijziging van het omgevingsplan en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit toegelicht. In hoofdstuk 5 van dit supplement wordt hier ook op ingegaan.
2
Voor de Omgevingswet en AMvB’s wordt gebruik gemaakt van: ‘Geconsolideerde teksten regelgeving op basis van
Staatsblad en Staatscourant’, https://iplo.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/overzicht-geconsolideerdeteksten-omgevingswet/.
3
Stb. 2020, 172.

3

digitaal stelsel worden besproken.4 Hoofdstuk 4 beschrijft een casus uit de praktijk, waarbij
gedemonstreerd wordt hoe het wijzigingsbesluit er voor de praktijkcasus uit komt te zien en
hoe zich dat verhoudt tot het digitaal stelsel. Hoofdstuk 5 behandelt vragen waarvan verwacht wordt dat deze zullen spelen in de praktijk. Tenslotte bevat hoofdstuk 6 de conclusie
en een terugblik op de studiemiddag van 6 december 2021.

4

Met het digitaal stelsel, wordt het volledige digitale stelsel bedoeld waar de STOP/TPOD, LVBB en het DSO-LV
onderdeel van uitmaken. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het DSO-LV en in paragraaf 3.4 wordt ingegaan
op de STOP/TPOD en de LVBB.

4

