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Gemeentelijke website

Link naar website

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Bouwen_en_verbouwen/Steigers_en_containers_plaatsen
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1. Spoor omgevingsplan binnen 
Omgevingswet



2. Het Omgevingsplan: de opgave
• Nu 107 bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl 

• Verordeningen zoals de APV bundelen in het omgevingsplan

• Rijksregels zoals voor milieu komen ook in het omgevingsplan

• Instructieregels van rijk en provincie

• Verbeterdoelen Omgevingswet (sneller en beter)

• Naast juridische regels ook toepasbare regels (voorbeeld)



Voorbeeld belastingwetgeving



Bredere reikwijdte
• Nu in bestemmingsplan qua regels

• Straks in omgevingsplan qua regels

• Bijv. milieuregels komen in omgevingsplan straks, en regels over 
klimaatadaptatie 

• Verordeningen

Milieuzonering

Archeologie

Stedenbouw

Verkeer

Milieuzonering + normen

Archeologie + monumenten

Stedenbouw + Verkeer

+ Duurzaamheid

+ Gezondheid

+ Spelen en bewegen



3. Pilots: uitkomsten

• Amstelwijck – doelenbenadering werkt goed, wel meer regels!

• Schil-West – nieuwe regels niet altijd nodig, stempelen werkt 
niet (voorbeeld groenblauw), bepaalde thema’s zoals geluid 
blijken te complex.

• Tijdelijke bouwobjecten in de openbare ruimte – eenvoudige 
regels vragen veel tijd

Conclusie: complexiteit hoog, noodzaak gefaseerde aanpak, 
combinatie van gebiedsgericht en themagerichte aanpak 
noodzakelijk



4. Aanpak 

• Fasering in kleine stukken

• Geen keuze over gebiedsgerichte of thematische aanpak

• Beginnen met prioritaire onderwerpen

• Beleidsneutraal, tenzij

• Inzet op minder vergunningen en leges 

• Forse investering in toepasbare regels

• Omzetten verordeningen vraagt maatwerk



Fasering omgevingsplan 



Planning omgevingsplan 2023
1. Erfgoed

2. Externe veiligheid

3. Maasterras

4. Groenblauw

5. Ligplaatsen

6. Lichthinder

7. Dakkapellen

8. Bouwobjecten

9. Antennes

10. (…)

11. (..)

12. (..)

13. (..)

14. (..)

15. (..)

16. (..)

17. (..)

18. (..)

19. (..)

20. (..)



Voorbeeld erfgoed
• Aanwijzing monumenten voortaan via het omgevingsplan

• Gelijke regels voor rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten

• Verbeterd toetsingskader beschermd stadgezicht

• Archeologie voor de hele stad inzichtelijk

• Informatieplicht bouwhistorisch onderzoek

• Rol adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

• Nieuwe toepasbare regels 

• Indieningsvereisten

• Handhaving

• (..)



Voorbeeld dakkapellen
• Dakkapel achterzijde vergunningvrij, tenzij monument.

• Dakkapel voorzijde wordt in de meeste gevallen vergunningvrij, 
wel een meldingsplicht maar geen leges.

• Maatwerkvoorschriften college.

• Nieuw formulier voor de melding.

• Welstandsvrije gebieden?

• Rol commissie ruimtelijke kwaliteit.

• Toepasbare regels / website.



Voorstel
• Per onderwerp of gebied 1 raadsbesluit te vragen. 

• Betekent dat 10 – 20 keer per jaar bij de raad het omgevingsplan 
op de agenda staat.

• Bij meer technische wijzigingen bundelen.



Vragen/vervolg


