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VTH is daarnaast wellicht minder be-

trokken bij de ontwikkeling van het 

omgevingsplan, en de wijze waarop 

dit omgevingsplan straks moet wor-

den ontsloten in het omgevingsloket als on-

derdeel van het Digitale Stelsel Omgevingswet 

(DSO). Het omgevingsplan noemen we ook wel 

de gereedschapskist met het gereedschap om 

de fysieke leefomgeving binnen een gemeente 

in optimale conditie te houden. Ieder stuk ge-

reedschap heeft zijn eigen functie en in het 

omgevingsplan vertaalt dit zich naar regels die 

vooral op geografische wijze (op de kaart) wor-

den ontsloten. 

Het omgevingsplan is uiteraard de opvolger van 

het bestemmingsplan met de kaart waarop de 

bouwmogelijkheden en gebruiksfuncties van 

een locatie staan. Maar het omgevingsplan is 

veel meer dan die planologische regels. Voor 

veel van de stukken gereedschap in het omge-

vingsplan zal een eigen geografische kaart 

Regels op de kaart
Voor het vakgebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gaat er 

veel veranderen als de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in 

werking treden. Voor VTH wordt hier vaak vooral gekeken naar de nieuwe processen 

voor de Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet en wat er wijzigt ten opzichte 

van vergunningplichtige, meldingsplichtige en vergunningvrije activiteiten. 

moeten worden ontwikkeld die aangeeft op 

welke plek welke regels specifiek gelden. In het 

omgevingsloket onder het DSO noemen we dit 

dan ook ‘regels op de kaart’. Via dit onderdeel 

kan iedereen regels en informatie over zijn ei-

gen leefomgeving bekijken. Als gemeente moet 

je dan wel deze informatie (omgevingsdocu-

menten genoemd) publiceren. Als alle informa-

tie ontsloten is en je als initiatiefnemer op een 

specifieke locatie klikt, zal alle informatie uit de 

verschillende documenten (kaartlagen) naar 

boven komen zodat je direct ziet welke regels 

er wel en niet gelden op die specifieke locatie. 

De rol van VTH

Nu weer terug naar VTH en de rol die zij hierin 

kan spelen. Wij bekijken hier een paar voor-

beelden waar VTH zich mee bezig houdt. 

Bouw- en Sloopveiligheid met de lokale be-

leidsregels die daarvoor gelden zijn regels die 

op de kaart kunnen worden ontsloten. Ook de 

locatie-specifieke risico’s waar de kwaliteits-

borger in zijn risicobeoordeling rekening mee 

moet houden zijn regels die op de kaart kun-

nen worden ontsloten. Op een kaart kan daar-

naast bijvoorbeeld worden aangegeven welke 

gebieden binnen een gemeente specifieke ri-

sico’s kennen voor fundering omdat daar in 

die gebieden de draagkracht van de bodem 

heel slecht is. Maar natuurlijk ook de specifie-

ke maatwerkregels over BENG en MPG die een 

gemeente locatie-specifiek mag opnemen in 

het omgevingsplan zijn regels op de kaart. An-

dere voorbeelden zijn welstand, geluid en ar-

cheologie. Daarnaast kan er ook worden geke-

ken naar bruidsschatregels die wellicht in een 

gemeente niet voor het gehele grondgebied 

gelden, maar die uitsluitend voor een deel van 

de gemeente, aangegeven op een kaart in het 

omgevingsplan, van kracht zijn. 

Oefenomgeving

Ook de Vereniging BWT Nederland is betrok-

ken bij dit onderwerp ‘regels op de kaart’ en 

kijkt binnen dit onderwerp vooral naar de rol 

die VTH binnen deze ontwikkeling kan oppak-

ken. Wilt u alvast een kijkje nemen om te zien 

hoe regels op de kaart precies werken en wat 

ze laten zien, kijk dan op de oefenomgeving 

van het omgevingsloket via dmo.omgevings-

wet.overheid.nl/home en klik op ‘regels op de 

kaart’. De meerwaarde hiervan voor uw initia-

tiefnemers is heel groot. Maar houd er dan wel 

rekening mee dat het ontwikkelen van uw ei-

gen regels op de kaart een grote klus is die u 

niet moet onderschatten.


