
Als BWT er aan de slag 
met het omgevingsplan

Jos Dolstra
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Kernboodschappen omgevingsplan I

• Meer karakter van een 
verordening

• Breder: fysieke leefomgeving 
ipv RO

• Het idee van een bestemming 
en een bestemmingsvlak 
wordt losgelaten. Uit de kaart 
blijkt welke (algemene) regels 
op een locatie gelden.



Kernboodschappen omgevingsplan II



Kernboodschappen omgevingsplan III

• Denk bij opstellen van het omgevingsplan vanuit algemene regels, alleen 
locatie specifiek indien noodzakelijk

• Maak gebruik van het speelveld tussen ‘algemene regels’ en 
‘vergunningplicht’ (oa informatieplichten en meldingsplichten)

• Denk vanuit activiteiten

• Maak goed gebruik van de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld!



Waar gaat de wet over?
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Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving)

1. Deze wet gaat over:

a. de fysieke leefomgeving, en

b. activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

2. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:

a. bouwwerken,

b. infrastructuur,

c. watersystemen,

d. water,

e. bodem,

f. lucht,

g. landschappen,

h. natuur,

i. cultureel erfgoed,

j. werelderfgoed. 



Het omgevingsplan



Wat gaat op in het omgevingsplan

Bestaande gemeentelijke regelgeving:

• Bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

• Deel van de gemeentelijke verordenende 
bevoegdheden.

Nieuwe mogelijkheden in het omgevingsplan:

• Bruidsschat vanuit rijksregelgeving.

• Mogelijkheid om omgevingswaarden vast te stellen.



Omgevingsplan is digitaal

Digitale opzet: regels waarmee 
functies aan locaties worden 
gekoppeld en regels gebiedsgericht 
worden gekoppeld aan 
geometrische plaatsbepaling (art 
16.2).



Werkingsgebied

Een juridische regel heeft altijd een bepaald werkingsgebied

• Er zullen artikelen zijn met gehele gemeentelijk grondgebied als 
werkingsgebied.

• Er zullen artikelen zijn met een meer beperkt werkingsgebied.
• Maar ook artikelen met daarin regels met een meer beperkt 

werkingsgebied.

Gebiedsgericht, locatiegericht en ook objectgericht maatwerk is dus 
mogelijk.



Gemeentelijke verordeningen
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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:

Bevoegdheden van de burgemeester

‘geldzaken’ van de gemeente (zoals lokale belastingen en heffingen) 



De bruidsschat



Bruidsschat

De bruidsschat bestaat uit de volgende onderdelen:

• begrippen (hoofdstuk 1).

• voorrangsbepalingen en overgangsrecht (afdeling 22.1)

• regels over bouwwerken, open erven en terreinen (afdeling 
22.2)

• regels over milieubelastende activiteiten (afdeling 22.3)

• regels over aanleggen of wijzigen van wegen of spoorwegen 
zonder geluidproductieplafond (afdeling 22.4).

• regels over overige gemeentelijke omgevingsvergunningen 
(afdeling 22.5)

12



Omgevingswaarde

• Norm voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving

• Moet objectief vast te stellen en meetbaar zijn
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Artikel 2.1 Omgevingswaarde duurzame energie

1. Op locaties met de functie ‘kleinschalig energielandschap’, bedoeld in artikel 
3.1, bevinden zich vanaf 1 januari 2030 installaties voor de opwekking van 
elektrische energie uit duurzame bronnen met een minimaal gezamenlijk 
vermogen van 15 MW.
2. De omgevingswaarde is een inspanningsverplichting voor het college van 
burgemeester en wethouders.
3. Het college geeft in ieder geval elke twee jaar door middel van een rapportage 
inzicht in de mate waarin de omgevingswaarde is bereikt.
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Casco en staalkaarten

• Casco: structuur/kapstok, helpt 
de complete inhoud zichtbaarder 
te maken, illustreert type regels 
en de plek waar ze opgenomen 
kunnen worden.

• Staalkaarten: voorbeelden van 
stukjes omgevingsplan, geen 
model!



Overzicht van de structuur

• Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

• Hoofdstuk 2 Doelen
• Hoofdstuk 3 Programma’s

• Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

• Hoofdstuk 5 Activiteiten

• Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud

• Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

• Hoofdstuk 8 Procesregels
• Hoofdstuk 9 Handhaving

• Hoofdstuk 10 Monitoring en informatie

• Hoofdstuk 11 Overgangsrecht

• Hoofdstuk 12 Slotbepalingen



Ontwerpvragen en Handleiding omgevingsplan
https://vng.nl/artikelen/online-tool-ontwerpvragen-omgevingsplan

In 3 stappen naar een 
omgevingsplan

https://vng.nl/artikelen/online-tool-ontwerpvragen-omgevingsplan


Ontwerpvragen en Handleiding 
omgevingsplan

Stap 1 Wat wil ik regelen?

Na stap 1 weet u:

• Wat u wel of niet publiek wilt regelen
• Welk doel u wilt bereiken
• Welke belangen er spelen
• Van uit welke oogmerken regels wenselijk zijn
• Voor welke gebiedstypen en thema’s regels wenselijk zijn
• Of omgevingswaarden wenselijk zijn



Ontwerpvragen en Handleiding 
omgevingsplan



Ontwerpvragen en Handleiding 
omgevingsplan

Stap 3 Hoe wil ik het regelen?

Na stap 3 weet u per regeling voor een activiteit:

• Of u de activiteiten op een locatie wil toestaan / uitsluiten
• Welk type regel u wilt stellen
• Welke normen u stelt
• Wat het werkingsgebied is
• Hoe de regels worden ingedeeld
• Of er registers nodig of wenselijk zijn
• Et cetera



Wijziging 
Omgevingsplan

• Voor concrete initiatieven die nog uitwerking 
behoeven

• Voor initiatieven waarbij het ook nodig is regels 
buiten het perceel aan te passen

• Voldoen aan evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties (art. 2.4 in combinatie met art 4.1 en 4.2 
Ow)

• Voldoen aan instructieregels (art. 2.22 / 2.24 Ow) en 
instructies (art. 2.33 / 2.34 Ow) van provincie en Rijk

• Via (standaard) algemene regels door gemeenteraad 

• Uitgebreide procedure (Uov) 26 weken

• Tijdelijk deel behoeft aanpassing

• Voor concrete initiatieven op basis van uitgewerkt plan 
waarbij het niet nodig is regels buiten het perceel aan te 
passen

• Voldoen aan evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties (art. 2.4 in combinatie met art. 4.1 en 4.2 Ow)

• Voldoen aan instructieregels (art. 2.22 / 2.24 Ow) en 
instructies (art. 2.33 / 2.34 Ow) van provincie en Rijk

• Via een beschikking (eenmalige toestemming) door B&W

• Reguliere procedure 8 weken

• Tijdelijk deel behoeft geen aanpassing

Buitenplanse opa



Omgevingsplanactiviteit (OPA)

• Een activiteit die voldoet aan de regels in het 
omgevingsplan, maar waar toch een vergunningplicht 
voor geldt, heet een binnenplanse omgevingsactiviteit.

• In geval van strijd met het omgevingsplan kan je 
gebruik maken van de buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten. 



Binnenplanse omgevingsplanactiviteit

• een activiteit die voldoet aan de regels van het 
omgevingsplan en waar een vergunning voor nodig is. 

• De gemeente bepaalt deze activiteiten. 

• Uitzondering: niet als het Rijk in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) bepaalt dat een 
activiteit vergunningvrij voor het bouwen is.

Voorbeeld: De gemeente staat terrassen in de openbare ruimte toe in het omgevingsplan. 
Daarom neemt de gemeente in het omgevingsplan een vergunningplicht op voor het inrichten 
van een terras. Een beoordelingsregel kan dan zijn dat voetgangers voldoende doorgang 
hebben.
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Aanpassen omgevingsplan

• De gemeente moet uiterlijk vijf jaar na een 
onherroepelijke omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit het 
omgevingsplan aanpassen. 

• Dit geldt nog niet tijdens de overgangsfase.

Voorbeeld: De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een 
woning op een plek waaraan een agrarische functie is toegedeeld. De regels in het 
omgevingsplan staan wonen niet toe. De gemeente moet het omgevingsplan zo aanpassen 
dat de woning mogelijk wordt gemaakt.
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De overgangsfase



Toewerken naar omgevingsplan conform Ow

• In één keer omgevingsplan 
meestal niet haalbaar; 
opstellen en vaststellen 
gebeurt in stappen

• Opbouwen gaat 
gebiedsgericht, 
themagericht of met 
combinatie
daarvan

• Strategie en criteria voor 
het opbouwen



Omgevingsplan
nieuwe stijl

tijd1-7-2022 30-06-2030

transitieperiode

Plaatselijke 
verordeningen

Bestemmings
plannen

transitie

transitie

Omgevings-
plan van 

rechtswege 
op 1-7-’22

Bruidsschat
transitie



Minimale acties

Kunnen wijzigen  
omgevingsplan:

• Ontsluiten van wijzigingen aan de 
LVBB (en daarmee aan DSO-LV) 
m.b.v. plansoftware

• Wijzigingen voldoen aan vereisten 
Omgevingswet

• Instructieregels provincie en Bkl

• Omgevingswaarden

• Maatwerk op rijksregels 

• Beleidsaanpassingen: o.a. geluid 
(rekenregels, geluidplafonds) en 
systematiek voor externe 
veiligheid (aandachtsgebieden)

Kunnen werken met een 
tijdelijk omgevingsplan:
• Kennis opgedaan over bruidsschat, 

overgangsrecht, raadplegen in DSO-
LV

• Opschonen bestaande planvoorraad 
en actualiseren bestemmingsplannen 
op ruimtelijkeplannen.nl

• Oefenen met het omgevingsloket 
waar de onderdelen van het tijdelijke 
omgevingsplan worden getoond

• Keuze over omgaan met bruidsschat 
(ongemoeid, eigen regels)
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Advies: maak ook een planning 
voor de overgangsfase!



Keuzemogelijkheden in de voorbereiding

• Zo snel mogelijk door de transitiefase heen

• Het inhoudelijk verbeteren van het bestaand instrumentarium: het 
oplossen van knelpunten in het bestaand instrumentarium en het 
faciliteren van ontwikkelingen, waarbij al zoveel mogelijk in de geest 
van de omgevingswet wordt gewerkt.

• Inventariseren, analyseren en evt. integreren en harmoniseren van 
regels.

• Ontwerp omgevingsplan direct na 1-7-22 ter inzage 

• Maximaal benutten tijdelijk omgevingsplan

• Het huidige instrumentarium wordt alleen aangepast als dat 

nodig is, om bijvoorbeeld ontwikkelingen te faciliteren of om nieuw 
beleid te implementeren.



Themagericht en gebiedsgericht

• Themagewijs opbouwen kan, themagewijs afbreken kan niet, met 
uitzondering van bruidsschat en lokale verordeningen. 

• Bij conflict met regels in tijdelijk deel: voorrangsregels opnemen!

• Vaststellingsbesluit bevat zowel nieuwe regels, regels die vervallen als regels 
die worden gewijzigd.



Keuzes gemeenteraad

• Aanwijzen verplichte 
participatie eisen voor 
buitenplanse omgevingsplan 
activiteiten?

• Aanwijzen adviesrechten 
buitenplanse
omgevingsplanactiviteit?

• Delegatie van gedeelte 
omgevingsplan?



Tip 1: Plan voor de overgangsfase

• Strategie opbouwen omgevingsplan

• Visie op het omgevingsplan

• Minimale acties

• Voorbereiden tot 1 juli 2022

• Omgaan met initiatieven en belanghebbenden tijdens de overgangsfase

• Keuzes Raad

• Participatie

• DSO en informatievoorziening 

• Inhoudelijke keuzes
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Maak gebruik van eerdere ervaringen



Geleerde lessen: eerste tranche staalkaarten



Tip 2: oefenen, oefenen, oefenen

• “Je moet net zo lang oefenen 
tot het spontaan gaat”

• “Let als je naar een doel reist 
goed op de weg. Want de weg 
verrijkt ons terwijl we hem 
bewandelen.”

• Beeldvorming en discussies over het omgevingsplan worden pas 
concreet als je het gaat doen



Meer weten? Kom 14 oktober naar de Dag vd
Omgevingswet

• Omgevingsplan, structuur en ontwerpen

• OPA als escape

• Omgevingsplan: regels schrijven

• Synchroon werken aan omgevingsvisie en 
omgevingsplan

• Omgevingsplan, expertise omgevingsdienst

• Staalkaart bedrijven

• Overgangsfase aanpakken

• Transformatiegebied en MER

• En veel meer…
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