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Infrastructuur

• 'Stad zal voor zelfrijdende auto helemaal op de schop moeten'
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De Omgevingswet

Eén samenhangende wet voor de fysieke leefomgeving
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Verbeterdoelen stelselherziening
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Verbeterdoelen stelselherziening

• Inzichtelijkere regels, eenvoudig in gebruik, voorspelbaar

• Samenhangende benadering van leefomgeving 

• Grotere bestuurlijke afwegingsruimte, meer gebiedsgericht 
maatwerk 

• Betere en snellere besluitvorming 
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Verbrede reikwijdte omgevingsplan (1)

• Geluid
• Geur veehouderijen
• Externe veiligheid
• Luchtkwaliteit
• Stofhinder 
• Radarzonering en defensie
• Beperkinggebieden
• Ladder voor duurzame verstedelijking
• Enz. enz. 



Verbrede reikwijdte omgevingsplan (2)

Exploitatieplan



Verbrede reikwijdte omgevingsplan (2)

Exploitatieplan



Mengen a.h.v. ‘staalkaarten’ 
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Extra ingrediënten

• Brede reikwijdte en dus integrale borging beschermd belang

• Eén – digitaal - document met (meeste) regels over activiteiten

• Meer lokale afwegingsruimte

• Werken met nader afwegingsmoment en

• Open normen en beleidsregels

• Ontbreken planperiode en actualiseringsplicht
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Prototype: http://prototype.crotec.nl/



Voorbeeld randvoorwaarden voor functies
Randvoorwaarden

a. Het	bvo	detailhandel	bedraagt	niet	meer	dan	x	m2	
b. de	gecumuleerde	geluidbelasting	op	de	gevel	van	een	gevoelige	functie	niet	meer	

bedraagt	dan	y	geluideenheden	
c. wordt	voldaan	aan	de	vastgestelde	omgevingswaarden	voor	PM10,	PM2,5	en	EC/OC	
d. het	geurhinderniveau	niet	meer	bedraagt	dan	x	geureenheden		als	98	percentiel	
e. het	initiatief	voorziet	in	een	actuele	regionale	behoefte	(ladder	voorwaarden	

vastleggen)	
f. in	voldoende	mate	wordt	voorzien	in	parkeergelegenheid	
g. de	bezonning	van	belendende	percelen	niet	onevenredig	wordt	aangetast	
h. er	geen	sprake	is	van	ontoelaatbare	trillingshinder	
i. archeologische	waarden	niet	onevenredig	worden	verstoord	



1929 september 2016
Technische Briefing Amvb's en Invoeringswet 
Omgevingswet



2029 september 2016
Technische Briefing Amvb's en Invoeringswet 
Omgevingswet



Stand van zaken Chw

• 118 BP’s verbrede reikwijdte (> 25% v/d gem.)
• 38 ontwikkelingsgebieden

• Vastgesteld: 8 plannen
• Ontwerp: 5 plannen
• Voorontwerp: 6 plannen
• Concept: enkele tientallen

Verbrede reikwijdte: belangrijk 
Voor ‘Handvatten Omgevingsplan’



Oosterwold, Almere



Uitgangspunten v/h plan

• Locatiekeuze is vrij: programma wordt 
ruimtelijk niet vastgelegd

• Rechtstreekse bouw- en 
gebruiksmogelijkheid (geen uitwerking of 
wijziging) i.c.m. omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)

• Faseren van onderzoek (geen 
gedetailleerd onderzoek)

• Exploitatieplan bij vergunning
• Uitvoerbaarheid binnen 20 jaar (ipv 10 

jaar)



Beheer en ontwikkelregels
Artikel 13 Ontwikkelregels
13.1 Ontwikkelfuncties
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ontwikkelregels' mogen de volgende nieuwe functies worden toegevoegd:
a. wonen;
b. bedrijven tot en met categorie 3.1 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is opgenomen bij deze regels 

met uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting;
c. kantoren;
d. commerciële voorzieningen;
e. maatschappelijke voorzieningen;
f. verblijfsrecreatie;
g. extensieve recreatie;
h. stadslandbouw;
i. groenvoorzieningen;
j. natuur;
k. wegen en straten;
l. paden;
m. parkeervoorzieningen;
n. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
o. nuts- en energievoorzieningen;
p. combinaties van de hierboven genoemde functies.



Randvoorwaarden 
• Initiatiefnemer moet zelf aantonen dat zijn plan voldoet een sectorale wet- en regelgeving

– Archeologie
– Bodem
– Duurzame energie
– Kostenverhaal
– Magneetvelden
– Natuur
– Geluid
– Hinder

• Initiatiefnemer voert zelf onderzoek uit
• Nader afwegingsmoment bij vergunning
• Tool: beslisbomen



Nieuw stedelijk kerngebied
Oldenzaal
1. Beleidscyclus centraal: visie  

omgevingsplan
1. Geen plandenken verordening
2. Heldere doelstelling: faciliteren en 

uitnodigen
3. Heldere structuur: activiteiten zijn 

vergunningsvrij, meldingsplichtig of 
vergunningplichtig. 
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