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Fysieke leefomgeving

Artikel 1.2 Omgevingswet

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



Maatschappelijk doel

Artikel 1.3 Omgevingswet
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu gericht op het in onderlinge 
samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, 
ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de 
fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
behoeften



Instrumenten Omgevingswet



Zes kerninstrumenten



Omgevingsvisie



Omgevingsvisie

Drie belangrijke uitgangspunten voor de inhoud:

1. Artikel 1.2. Fysieke leefomgeving

2. Verordeningen, milieuregels, veiligheid, e.d. (integraliteit)

3. Milieubeginselen (rekening houden met)

4. Wat brengt de toekomst en wat zijn de gevolgen daarvan



Omgevingsvisie
De kernkwaliteiten van het gebied zijn leidend

• Gebiedsgerichte benadering/algemene regels/eigen identiteit

‘Nieuwe’ thema’s

• Gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid….

• Energie- en voedseltransitie

• Klimaatadaptatie, biodiversiteit, …

• Maatschappelijk domein, …

Lange termijn visie op strategisch niveau en integraal

• Wie heb je daarvoor nodig? ‘Friskijkers en dwarsdenkers’

• Alle terreinen van de fysieke leefomgeving

• College en raad

• Bindt alleen bestuursorgaan zelf



Onderlegger ?



• De gemeente kan in het programma het beleid voor de 
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming 
of het behoud van de fysieke leefomgeving uitwerken.

• Zelfbindend

• Bij overschrijding omgevingswaarden opstellen 
programma verplicht

• Gemeente: college stelt programma vast, raad heeft 
controlerende functie

Programma

Sheet 49



Visie - programma - plan

• De Omgevingsvisie bevat de essentiële integrale en 
samenhangende keuzes van beleid op strategisch 
niveau

• Een Programma bevat de uitwerkingen van het 
beleid en de acties die nodig zijn om het beleid uit 
te voeren c.q. te realiseren en de gewenste kwaliteit 
te bereiken

• Het Omgevingsplan bevat de regels

om het beleid juridisch 

af te dwingen



Nu: bestemmingsplan en verordeningen



Straks: omgevingsplan



Omgevingsplan

• Vergunningvrij

• Meldingsregels

• Vergunningplicht

• Gebodsbepaling

• Overgangsrecht

• Voorbereidingsregels

• Maatwerkregels

• Maatwerkvoorschriften

• Monitoringsregels

• Gelijkwaardigheidsregels



Omgevingsplan

Voorbeeld: aanleg van een inrit

• Inrit is toegestaan

• Inrit is maximaal 5 meter breed, maximaal 1 inrit 
per perceel

• Inrit is toegestaan als vooraf een melding is gedaan, 
eventueel icm maatwerkvoorschrift voor precieze 
plaatsbepaling inrit of de wijze van verharding

• Inrit mag alleen met omgevingsvergunning

• Inrit is niet toegestaan



Omgevingsplan

• Meer flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte

• Mogelijkheden voor globaler bestemmen, 
uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling

• Meer naar vergunningenniveau en meer toezicht en 
handhaving

• Open of gesloten normen / beleidsregels

• Andere wijze van actualisering

• Omgevingsplanactiviteit / ruimere delegatiemogelijkheden

• Uitstel van onderzoek

• Kostenverhaal

• Milieu-effectrapport



Staalkaarten



Casco omgevingsplan



Overgangsfase omgevingsplan



Wat klaar op 1 januari 2021?

• Kunnen werken conform Omgevingswet (inhoud en houding, 
gedrag)

• Aansluiten op DSO

• Voorbereiding/vaststelling omgevingsvisie

• Opzet omgevingsplan / hoe om te gaan met bruidsschat

• Kennis van overgangsrecht

• Invulling geven aan participatie

• Afstemming met de ketenpartners

• Duidelijkheid bestuurlijke verhoudingen (raad - college)

• Kennis van omgevingsvergunningen en procedures



Transitieperiode naar omgevingsplan



Wettelijk kader cultureel erfgoed



Bruidsschat

Bruidsschat: regels bij AMvB die deel uitmaken van het 
tijdelijk deel van het omgevingsplan



Bruidsschat
Alle regels die voldoen aan de eisen van de Omgevingswet, 
zoals:

• Regels over milieubelastende activiteiten die niet langer 
onder algemene rijksregels vallen. Voorbeelden zijn horeca, 
recreatie en detailhandel;

• Regels over de mate van belasting op de omgeving van 
geluid, geur en trillingen door bedrijfsmatige 
milieubelastende activiteiten;

• Regels over het bouwen en gebruik van bouwwerken en 
terreinen die sterk locatieafhankelijk zijn, zoals kleinschalige 
hinder en overlast, welstandstoezicht en aansluitplichten op 
energie- en warmtenetten;

• Regels over kwalitatieve aspecten van lozingsactiviteiten in 
de regionale wateren, zoals emissiegrenswaarden voor 
huishoudelijk afvalwater.



Bruidsschat

Artikel 2.2.6.1 (behoud cultureel erfgoed)

1. Als er in dit omgevingsplan regels worden gesteld over het 
verrichten van archeologisch onderzoek, zijn die regels niet van 
toepassing op activiteiten met een oppervlakte van minder dan 
100 m2

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor zover er 
met betrekking tot die regels in dit omgevingsplan een andere 
oppervlakte dan 100 m2 is vastgesteld. In dat geval geldt die 
afwijkende andere oppervlakte

Artikel 2.2.7.4 (afbakeningseisen binnenplanse vergunningvrije
gevallen bij cultureel erfgoed) 

[…]

Artikel 2.4.3.1 (voorschriften over archeologische 
monumentenzorg) 

[…]



Uitvoeringsamvb’s

• Omgevingsbesluit

• Besluit kwaliteit leefomgeving

• Besluit activiteiten leefomgeving

• Besluit bouwactiviteiten leefomgeving



Omgevingswet

Artikel 1.7a (verbod activiteit met aanzienlijke nadelige 
gevolgen)

Het is verboden een activiteit te verrichten of na te laten als 
door het verrichten of nalaten daarvan aanzienlijke nadelige 
gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te 
ontstaan



Omgevingsbesluit

Artikel 1.3 (aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijke 
nadelige gevolgen)

1. Het verbod om een activiteit te verrichten of na te laten als 
door het verrichten of nalaten daarvan aanzienlijke nadelige 
gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te 
ontstaan, geldt voor de volgende activiteiten en nadelige 
gevolgen:

a. direct of indirect stoffen, trillingen, warmte of geluid in 
water, bodem of lucht brengen, waardoor aanzienlijke 
schade aan de kwaliteit van water, bodem of lucht of aan 
landschappen, natuur of cultureel erfgoed ontstaat of 
dreigt te ontstaan;

b. het met het oog op het gebruik van de bodem in of op de 
bodem



Besluit activiteiten leefomgeving

Hoofdstuk 13

a. rijksmonumentenactiviteiten;

b. andere activiteiten die een rijksmonument of een 
voorbeschermd rijksmonument betreffen; en

c. archeologische toevalsvondsten in de exclusieve economische 
zone, buiten de aansluitende zone

Hoofdstuk 14

• activiteiten die werelderfgoed betreffen

Artikel 14.2 (oogmerk)

De regels van dit hoofdstuk zijn gesteld met het oog op het behoud 
van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed.



Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel 14.9 (specifieke zorgplicht)

Degene die een activiteit verricht die werelderfgoed betreft en 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden 
tot het beschadigen of vernielen van werelderfgoed of een 
onderdeel daarvan, is, voor zover dit de uitzonderlijke universele 
waarde raakt, verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om deze 
beschadiging of vernieling te voorkomen.

Omgevingsplan:

- maatwerkvoorschrift of maatwerkregel



Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel 5.130 (behoud cultureel erfgoed) 

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met het belang van 
het behoud van cultureel erfgoed, met inbegrip van bekende of 
aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten

2. Met het oog op het belang van het behoud van cultureel erfgoed 
worden in een omgevingsplan in ieder geval regels gesteld ter 
bescherming van daarvoor in aanmerking komend cultureel 
erfgoed, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende 
beginselen: 

a. het voorkomen van ontsiering, beschadiging of sloop van op 
grond van het omgevingsplan beschermde monumenten en 
archeologische monumenten

b. het voorkomen van verplaatsing van op grond van het 
omgevingsplan beschermde monumenten of een deel daarvan, 
tenzij dit dringend is vereist voor het behoud van die 
monumenten



Besluit activiteiten leefomgeving

(vervolg artikel 5.130)

c. het bevorderen van het gebruik van monumenten, zo nodig 
door wijziging van die monumenten, rekening houdend met de 
monumentale waarden

d. het voorkomen van aantasting van: 
1°. de omgeving van rijksmonumenten, voorbeschermde
rijksmonumenten en monumenten die op grond van het 
omgevingsplan zijn beschermd, voor zover die monumenten 
door die aantasting worden ontsierd of beschadigd; en 
2°. het karakter van in het omgevingsplan beschermde stads-
of dorpsgezichten of beschermde cultuurlandschappen door 
de sloop van bestaande gebouwen, de bouw van nieuwe 
gebouwen of andere belangrijke veranderingen; en 

e. het conserveren en in stand houden van archeologische 
monumenten, bij voorkeur in situ. 



Besluit activiteiten leefomgeving

(vervolg artikel 5.130)

3. In het belang van de archeologische monumentenzorg kunnen in 
een omgevingsplan ook: 

a. regels worden gesteld over eisen aan onderzoek naar de 
archeologische waarde van een locatie of aan de wijze van het 
verrichten van opgravingen of archeologische begeleiding van 
andere activiteiten die tot bodemverstoring leiden; en 

b. gevallen worden aangewezen waarin kan worden afgezien van 
onderzoek naar de archeologische waarde van een locatie of 
het opleggen van plichten met die strekking. 

4. Als in een omgevingsplan regels worden gesteld over het verrichten 
van archeologisch onderzoek, bepaalt het omgevingsplan dat die 
regels niet van toepassing zijn op activiteiten met een oppervlakte 
van minder dan 100 m2. 

5. In afwijking van het vierde lid kan in een omgevingsplan een andere 
oppervlakte worden vastgesteld. 



Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel 5.131 (behoud werelderfgoed) 

In het omgevingsplan wordt rekening gehouden met het 
belang van het behoud van de uitzonderlijke universele 
waarde van werelderfgoed



Besluit bouwwerken leefomgeving
Artikel 2.15e (afbakening vergunningplichtige bouwactiviteiten bij 
cultureel erfgoed)

[…] zoals gewoon onderhoud, geen monumentale waarde

Artikel 2.15h (afbakening vergunningvrije
omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken bij 
cultureel erfgoed)

[…] zoals gewoon onderhoud, dakkapel in het achterdakvlak, 
dakraam etc.



Besluit bouwwerken leefomgeving

Artikel 2.15l (afbakening vergunningvrije
omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot kenmerken van 
bouwwerken bij cultureel erfgoed)

• niet vergunningvrij bij in, aan, op of bij een gemeentelijk 
monument, voorbeschermd gemeentelijk monument, 
provinciaal monument, voorbeschermd provinciaal monument, 
rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument

• op een locatie waaraan in het omgevingsplan de functie-
aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven



Voorbeelden



Omgevingsvisie Hollands Kroon

Cultuurhistorie
Hollands Kroon bezit een rijkdom aan karakteristieke 
bebouwing. 

Enerzijds heeft dat te maken met het grote oppervlak van onze 
gemeente en anderzijds met de grote variatie in landschappen. 
Hierdoor is er in de loop van de eeuwen veel interessante 
bebouwing ontstaan, die in een aantal gevallen al gewaardeerd 
wordt met een status van rijks-, provinciaal- of 
gemeentelijkmonument. Het landschap is te zien als een 
compositie. 

Alle specifieke onderdelen samen geven een gebied een eigen 
karakter en identiteit. 



Omgevingsvisie Hollands Kroon

Kader
Ondanks dat wij deze panden, gebieden en elementen 
koesteren, is het niet nodig om hiervoor extra beschermde 
regels te maken

Wij koesteren het cultureel erfgoed en bevorderen de 
bewustwording om dit "kapitaal" in stand te houden

Vertaling in omgevingsplan:

Wij gaan uit van vertrouwen en goed eigenaarschap en zullen 
alleen regels (bijvoorbeeld een aanlegvergunningstelsel of 
dubbelbestemming) opleggen als dat vanwege regelgeving van 
hogere overheden moet



Omgevingsvisie Groningen

We waarderen ons cultureel erfgoed. Uitgangspunt is 
dat erfgoed altijd bijdraagt aan de kwaliteit van de 
leefomgeving en op verschillende manieren kan 
bijdragen aan de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen

De volgende nota’s zijn onlangs geactualiseerd. Bij de 
vaststelling van deze omgevingsvisie stellen we deze 
nota’s direct vast als deelomgevingsvisie:

- Erfgoednota (2017)

- Welstandsnota (2018)

Vertaling in omgevingsplan. Hoe?



Voorbeeld open norm in omgevingsplan

Dereguleren, naar ‘ja, mits’

1 regel in het omgevingsplan:

‘Alle activiteiten die een bijdrage leveren aan of 
geen afbreuk doen aan de ambities, waarden en
kwaliteiten van [gemeente X] zijn toegestaan.’



Beleidsregel: Kompas Omgevingsplan



Meppel -

Transformatiegebied 

Noordpoort



Transformatiegebied



Mengpaneel voor gebruikswijziging



Bouwregels

De maatvoering van een 
bouwwerk moet passen in het 
gewenste straat- en 
bebouwingsbeeld van het 
Transformatiegebied. 

Wat hieronder per deelgebied 
wordt verstaan is opgenomen in 
de Beleidsregel Afwegingskader 
Meppel - Transformatiegebied 
Noordpoort.



Bouwregels



Bouwregels



Vragen ???

http://www.steigerhoutoperica.nl/indicatie-prijzen-maatwerk

