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1 Inleiding
Een omgevingsplan? Dat is toch zo’n beetje een bestemmingsplan, maar dan net iets meer?
De werkgroep van het bestemmingsplannetwerk Op dezelfde leest (ODL) van Platform31
heeft ervoor gekozen om het tweede supplement van 2015 te wijden aan de verschillen
tussen de reikwijdte van het bestemmingsplan en die van het omgevingsplan.
Het komt steeds vaker voor dat niet strikt ruimtelijke zaken in het bestemmingsplan worden
opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld milieu- en natuuraspecten, maar ook aspecten als
parkeren, evenementen, waardevolle bomen, omgevingskwaliteiten. Zaken die veelal ook in
sectorale wetgeving zijn te vinden. Wat betekent deze trend voor het verschil in reikwijdte
tussen het bestemmingsplan en het omgevingsplan?
Deze ontwikkeling van de verbreding van de reikwijdte van het bestemmingsplan sluit goed
aan bij de komende Omgevingswet. Immers, de Omgevingswet heeft tot doel een integraal
kader te bieden voor alle aspecten die met de omgeving in brede zin te maken hebben. En
dat kader dient een plek te krijgen in het omgevingsplan.
In dit supplement analyseren we het verschil in reikwijdte tussen het bestemmingsplan en
het omgevingsplan op twee punten:
de inhoudelijke reikwijdte (wat wordt geregeld); en
de instrumentele reikwijdte (hoe wordt de inhoud geregeld).

1.1 Doel
Het doel van dit supplement is handvatten te bieden om een soepele overgang naar de
Omgevingswet te bewerkstelligen. Het supplement laat zien dat in het bestemmingsplan al
veel onderwerpen kunnen worden geregeld, die op dit moment elders worden geregeld.
Deze onderwerpen moeten onder de vigeur van de Omgevingswet een plek krijgen in het
omgevingsplan. Door in bestemmingsplannen nu al sectorale aspecten te regelen, kan hierop
worden voorgesorteerd.
Ook laat dit supplement zien dat het aanmelden van een project als een Crisis- en
herstelwet–project extra mogelijkheden biedt om op de instrumentele reikwijdte van het
omgevingsplan voor te sorteren.

1.2 Leeswijzer
Inhoudelijke reikwijdte
In hoofdstuk 2 beschrijven wij aan de hand van wetteksten, toelichtingen en jurisprudentie
de inhoudelijke reikwijdte van het bestemmingsplan. Vervolgens leest u onze analyse van de
inhoudelijke reikwijdte van het omgevingsplan. Dit op basis van de wetteksten van de
Omgevingswet en de concept uitvoeringsbesluiten zoals deze nu bekend zijn. Het hoofdstuk
eindigt met een conclusie ten aanzien van de verschillen.

5

Instrumentele reikwijdte
In hoofdstuk 3 komt de instrumentele reikwijdte aan bod. Ook hier beschrijven wij aan de
hand van wetteksten, toelichtingen en jurisprudentie de instrumentele reikwijdte van het
bestemmingsplan. Daarna leest u onze analyse van de instrumentele reikwijdte van het
omgevingsplan op basis van de wetteksten van de Omgevingswet en de concept
uitvoeringsbesluiten zoals deze nu bekend zijn. Ook dit hoofdstuk eindigt met een
beschrijving van de verschillen en onze visie daarop.
Crisis- en herstelwet experimenten
In hoofdstuk 4 gaan wij in op de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt om met
ruimtelijke plannen te experimenteren. Deze experimenten hebben tot doel vooruitlopend op
de Omgevingswet te experimenteren met de inhoudelijke en instrumentele reikwijdte van
het omgevingsplan. De vraag die wij ons in dit hoofdstuk stellen is in hoeverre deze
experimenten een aanvulling zijn op de huidige reikwijdte van het bestemmingsplan.
Kennis benutten
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe met de inzichten uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 nu
al de mogelijkheden kunnen worden benut om bestemmingsplannen in het licht van de
Omgevingswet op te stellen. Dit wordt aan de hand van een voorbeeld toegelicht. Ook wordt
aangegeven hoe met een voorbeeldsgewijze aanpak verder kan worden voorgesorteerd op het
omgevingsplan.
Conclusie en studiemiddag
In hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een verslag van de studiemiddag en een aantal
conclusies. Naar aanleiding van de studiemiddag is het definitieve versie van het supplement
ten opzichte van het concept aangevuld op het punt van de gemeentelijke verordeningen,
waarvan straks een deel in het omgevingsplan moet worden opgenomen. Verder zijn de op de
studiemiddag gepresenteerde voorbeelden nu opgenomen in het supplement.
Jurisprudentie overzicht
In bijlage 1 is een jurisprudentie-analyse opgenomen ten aanzien van onderwerpen die wel of
niet in een bestemmingsplan kunnen worden geregeld.
Wetteksten Omgevingswet
In bijlage 2 is de tekst van een aantal relevante artikelen uit de Omgevingswet opgenomen,
waar in het in supplement naar wordt verwezen.
Voorbeelden studiemiddag
In bijlage 3 zijn de voorbeelden te vinden die tijdens de studiemiddag zijn besproken.
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