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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Vragen en antwoorden sessie bruidschat 13 januari 2022 
 
Presentatie Bruidsschat omgevingsplan tijdens de transitiefase 
 
Ruimtelijkeplannen.nl en IWT Ow 
 
1) Opmerking: Ruimtelijkeplannen.nl (de website) wordt uitgezet bij inwerkingtreding Ow. 
Tijdelijk deel (bestemmingsplannen) alleen zichtbaar via DSO-loket middels de 
overbruggingsfunctie InformatieHuis Ruimte.  
 
Antwoord: de url www.ruimtelijkeplannen.nl als aparte ‘voorkant’ gaat inderdaad uit. De 
database die is opgebouwd bij het Kadaster in IMRO blijft bestaan. Gemeenten kunnen ook 
nog steeds wijzigingen aanleveren met de huidige software, dit kan tot ongeveer 2025. Al deze 
content zal via de overbruggingsfunctie in het DSO worden getoond.  

2) Opmerking: Overigens is er ook doorlopende discussie over vervangen tijdelijk deel door 
omgevingsplan. Juristen als Bert Rademaker zeggen dat het niet nodig is het omgevingsplan 
op een bepaalde locatie volledig op te bouwen ter vervangen van de onderliggende 
bestemmingsplannen. Dat zou ook mogen met het in woorden in het nieuwe besluit opnemen 
van bepalingen dat delen van het oude bestemmingsplan niet meer gelden. Verwarrend...  

Reactie: wat hier waarschijnlijk bedoeld wordt, is dat als je een deel van een oud 
bestemmingsplan buiten werking wil zetten, je dit in woorden in het omgevingsplan kan 
regelen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer je themagewijs nieuwe stukken omgevingsplan wil 
invoeren. Heb je bijvoorbeeld een nieuw hoofdstuk parkeren (om maar eens een voorbeeld te 
noemen) in STOP-TPOD voor je hele gemeente gemaakt, dan kan je hierin opnemen dat alle 
hiervan afwijkende parkeernormen in bestemmingsplannen niet meer gelden. Je kan niet met 
een mutatie in STOP-TPOD tevens die bestemmingsplannen aanpassen. Uiteindelijk kan je er 
wel voor zorgen dat een bestemmingsplan niet in DSO-LV zichtbaar is door de pons te 
gebruiken. Hierbij lever je een contour aan (geo) waarbinnen er geen bestemmingsplan meer 
getoond wordt. Het idee is dat je dat doet wanneer je voor het desbetreffende gebied een 
volledig omgevingsplan hebt gemaakt.  

Zie onder meer hier https://www.platform31.nl/nieuws/van-bestemmingsplan-naar-
omgevingsplan-drie-routes en hier https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/webinar-
overgangsfase-omgevingsplan-30-9-2020.pdf en hier https://vng.nl/artikelen/opbouwen-
omgevingsplan voor meer informatie. Zie ook 
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-
omgevingsplan/ “Om strijdigheid te voorkomen, kan een gemeente ook een voorrangsbepaling 
opnemen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Die luidt dan bijvoorbeeld: 'in afwijking 
van het bepaalde in [bepaling in het tijdelijk deel] geldt voor de locatie X [afwijkende bepaling]'. 
Daarmee vervallen de oude ruimtelijke regels niet, maar gaan de regels in het nieuwe deel 
voor op de ruimtelijke regel in het tijdelijk deel.” 

3) Blijven bestemmingsplannen nog raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl na 
inwerkingtreding Ow? Eerder dacht ik begrepen te hebben dat ruimtelijkeplannen.nl meteen 
vervalt na inwerkingtreding Ow?  
 
Reactie: de ‘voorkant’ vervalt, alle ruimtelijkeplannen.nl content wordt na IWT getoond via het 
Omgevingsloket in DSO-LV. Zie verder vraag 1.  

https://www.vng.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.platform31.nl/nieuws/van-bestemmingsplan-naar-omgevingsplan-drie-routes
https://www.platform31.nl/nieuws/van-bestemmingsplan-naar-omgevingsplan-drie-routes
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/webinar-overgangsfase-omgevingsplan-30-9-2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/webinar-overgangsfase-omgevingsplan-30-9-2020.pdf
https://vng.nl/artikelen/opbouwen-omgevingsplan
https://vng.nl/artikelen/opbouwen-omgevingsplan
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
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4) Hoe gaat ‘t met plannen die bij invoeren OW / omgevingsplan (tijdelijke versie) nog in 
procedure zijn?  

Reactie: deze procedures worden afgehandeld naar huidig recht (Wro) en met de huidige 
software. Gemeenten kunnen hiervoor nog steeds content aanleveren aan de ‘achterkant’ van 
ruimtelijkeplannen.nl, zij blijven hier dus nog enige tijd op aangesloten.  

Bruidsschat en plaatselijke verordening 
5) Staat er een verwijzing in de bruidsschat naar de plaatselijke verordeningen? 
 
Reactie: De algemene voorrangsbepaling in art 22.1, eerste lid geldt ook bij strijdigheid tussen 
de bruidsschatregels en de:  
- voorwaarden aan het lozen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem 
of in een riool in een gemeentelijke verordening op grond van artikel 10.32a van de Wet 
milieubeheer; en  

- de aanwijzing van concentratiegebieden en waarden of afstanden voor geur bij het houden 
van landbouwhuisdieren in een geurverordening op grond van artikel 6 van de voormalige Wet 
geurhinder en veehouderij.  
 
Voor de gemeentelijke verordeningen die niet onder het tijdelijke deel van het omgevingsplan 
vallen geldt deze voorrangsbepaling niet.   
Wel wordt er is concrete artikelen van de bruidsschat verwezen naar verschillende 
gemeentelijke verordeningen.  
Artikel 22.2 Overgangsrecht: gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke 
monumenten 
Artikel 22.3 Overgangsrecht: rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten 
Artikel 22.14 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten 
Artikel 22.41 Algemeen toepassingsbereik 
*Artikel 22.67 Geluid: waarden bij of krachtens een voor inwerkingtreding van de Omgevingswet 
vastgestelde gemeentelijke verordening  
*Artikel 22.68 Geluid: waarden op drijvende woonfunctie voor 1 juli 2012 
*Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen 
*Artikel 22.73 Geluid: festiviteiten 
*Artikel 22.239 Licht 
Artikel 22.260 Omgevingsvergunning installeren gesloten bodemenergiesysteem 
Artikel 22.271 Toepassingsbereik 
Artikel 22.298 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie 

 
Ook heeft § 22.5.2 Aanvraagvereisten relatie met gemeentelijke verordeningen. Onder de 
voormalige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waren de indieningsvereisten voor 
omgevingsvergunningen op rijksniveau geregeld, ook als de vergunningplicht was ingesteld in 
een gemeentelijke verordening. Deze indieningsvereistenkomen niet meer terug op rijksniveau. 
Daarom worden deze opgenomen in deze paragraaf. 
 
*Tbv deze bepalingen is in het Invoeringsbesluit Omgevingswet ook nog de volgende bepaling 
opgenomen: 

Artikel 8.2.2 (regels gemeentelijke verordeningen) Een verordening als bedoeld in artikel 2.17, zevende lid, 
in samenhang met artikel 2.17a, vijfde lid, 2.18, vijfde lid, 2.19a, tweede lid, 2.21, eerste of tweede lid, 3.63, 
vijfde lid of 3.148, tweede lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer die van kracht is, blijft uiterlijk tot een bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip gelden.  

Wat moet ik doen voor IWT? 
6) Aanpassen op instructieregels hoeft toch niet voor IWT?  
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Reactie: dat klopt, het hoeft niet vóór inwerkingtreding. In het overgangsrecht is geregeld dat 
de bruidsschat gedurende de overgangsfase (dus tot 2029) niet aan de instructieregels hoeft te 
voldoen. Ga je met de bruidsschat aan de slag door hem om te zetten naar definitieve stukken 
omgevingsplan, dan gelden hiervoor wel de instructieregels.  
Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet kun je het omgevingsplan aanvullen in het 
nieuwe deel. Voorwaarde daarbij is dat het omgevingsplan – tijdelijk èn nieuw samen – na elke 
besluitstap voldoet aan de voor dat besluit geldende instructieregels.  

Op deze pagina https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-
deel-omgevingsplan/ staat:  

“Al voor 2022 een omgevingsplan maken 

Het is mogelijk om vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet al een besluit tot wijziging van het 
omgevingsplan te nemen. De gemeente mag dat besluit pas na inwerkingtreding bekendmaken. De wijziging 
van het omgevingsplan treedt 4 weken na bekendmaking van het besluit in werking. 

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente in formele zin een omgevingsplan. Er zijn 
geen verplichte onderdelen die de gemeenten vóór 2022 af moet hebben. Wel zijn er onderdelen waarvan het 
erg wenselijk is dat de gemeente deze voor 2022 klaar heeft. Bijvoorbeeld: het is wenselijk om toepasbare 
regels op te stellen, wanneer een activiteit vergunningplichtig is.” 

7) Moet de aanpassing aan bebouwingscontour en definitie geurgevoelig object voor 1 juli 
vastgesteld worden?  
 
Reactie: Nee, dat wordt pas verplicht op het moment dat je voor een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) of agrarische activiteiten regels voor geur gaat stellen in 
het nieuwe deel van het omgevingsplan.  
 
8) Aanpassing van de bruidsschat per 1-7-22 betekent nu procedure starten? 
 
Reactie: Dat klopt. Aanpassing per 1-7 is niet verplicht. Nu starten is dus alleen nodig als je 
ervoor kiest zo snel mogelijk na 1-7 een aanpassing te doen. 
Het is mogelijk om vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet al een besluit tot wijziging van 
het omgevingsplan te nemen. De gemeente mag dat besluit pas na inwerkingtreding 
bekendmaken. De wijziging van het omgevingsplan treedt 4 weken na bekendmaking van het 
besluit in werking." Zie https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-
hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/ 
 
Transitie / nieuwe ontwikkeling 
9) Waar zijn de maatwerkvoorschriften straks te raadplegen/hoe zijn ze straks kenbaar? 

Reactie: Voor maatwerkvoorschriften die afwijken van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving, geldt dat het bevoegd gezag kennisgeeft van het 
maatwerkvoorschrift in zijn elektronische publicatieblad (artikel 10.20, lid 2, Omgevingsbesluit). 
Dus niet anders dan nu. 

Als het maatwerk onderdeel is van voorschriften van een omgevingsvergunning, dan geldt de 
procedure en de eisen m.b.t. kennisgeving van de omgevingsvergunning. 

Maatwerkvoorschriften en omgevingsvergunningen zijn geen omgevingsdocumenten die 
gepubliceerd worden via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen 
(LVBB). Uitzondering voor kennisgeving omgevingsvergunning voor 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
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Bruidsschat en bouwbepalingen 
10) Wat is er bekend over bouwbepalingen in de bruidsschat? is er eventueel een handleiding 
hoe hiermee om te gaan? 

Reactie: Zie https://iplo.nl/thema/bouw/ en 
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-
omgevingsplan/bruidsschat-omgevingsplan/bouwwerken-open-erven-terreinen/ 

 
Vaststellen GIO 
11) Moet het vaststellen van het GIO altijd door de Raad worden gedaan. BV de 
werkingsgebieden voor bodemregels kunnen relatief vaak veranderen. Hoe ga je daar mee 
om??  
 
Reactie: GIO’s moeten door middel van een besluit worden vastgesteld. De Omgevingswet 
kent geen specifieke bepalingen over wie dit besluit moet nemen, hiervoor geldt gewoon de 
bevoegdheidsverdeling zoals die tussen raad en college is opgenomen m.b.t. het 
omgevingsplan. Dit betekent dat de raad het vaststellen van (delen van) het omgevingsplan 
aan het college kan delegeren (art 2.8 Ow). Dit geldt ook voor de daarin opgenomen GIO’s.  
 
Lokale verschillen verwerken bruidsschat 
12) In de bruidsschat is ook de 25 m regel meegenomen die bedrijven verplicht om 25 m 
rondom het bedrijfspand zorg te dragen voor een schone omgeving. De regel zit in de 
bruidsschat en blijft tot en met 2029 gelden in het tijdelijke omgevingsplan, heb ik begrepen. 
Het staat elke gemeente vrij om nadere regels te maken en bijv. straal ui te breiden. Wat is het 
gevolg voor bedrijven met filialen op meerdere plekken in Nederland? Krijgen zij in elke 
gemeente te maken met andere regels? En in hoeverre kunnen bedrijven hierover in gesprek 
treden met de gemeente? 
 
Reactie: Klopt, de regels kunnen gaan verschillen per gemeente.  
Aan het wijzigen van de regels van het omgevingsplan zijn eisen voor de participatie en 
inspraak gekoppeld. https://iplo.nl/participatieomgevingswet/participatie-
instrumenten/participatie-omgevingsplan/ 
 https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/procedure-voor-het-wijzigen-van-een-
omgevingsplan/ 
Bedrijven kunnen gebruik maken van deze mogelijkheden. Ook kan een bedrijf verzoeken om 
met maatwerkvoorschrift of een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit af 
te mogen wijken van de algemene regel in het omgevingsplan. 
 
Bruidsschat en instructies Bkl 
13) Wat gebeurt er als je niets wijzigt, ook al is er een strijdigheid tussen bruidsschat en BKL?  
Reactie: Niets. In het overgangsrecht is opgenomen dat de bruidsschat niet aan het Bkl hoeft 
te voldoen. De bruidsschat is beleidsneutraal vormgegeven, om te voldoen aan de 
instructieregels uit het Bkl moeten beleidskeuzes worden gemaakt. Dit is bewust aan 
gemeenten zelf gelaten. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om de bruidsschat om te zetten, 
in 2029 moet dan wel aan de instructieregels zijn voldaan.  
 
Besluiten tot vaststelling van een deel van het omgevingsplan die in de overgangsfase worden 
genomen, moeten bijdragen aan het uiteindelijke einddoel van een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties. Regels die met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties in dat verband nodig zijn, mogen tijdens de overgangsfase nog blijven staan in het 
tijdelijke deel van het omgevingsplan of in lokale verordeningen (Tweede Nota van wijziging 
Invoeringswet Ow).  

https://iplo.nl/thema/bouw/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/bruidsschat-omgevingsplan/bouwwerken-open-erven-terreinen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/bruidsschat-omgevingsplan/bouwwerken-open-erven-terreinen/
https://iplo.nl/participatieomgevingswet/participatie-instrumenten/participatie-omgevingsplan/
https://iplo.nl/participatieomgevingswet/participatie-instrumenten/participatie-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/procedure-voor-het-wijzigen-van-een-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/procedure-voor-het-wijzigen-van-een-omgevingsplan/
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Voorwaarde is dus dat het omgevingsplan – tijdelijk èn nieuw samen – na elke besluitstap 
voldoet aan de voor dat besluit geldende instructieregels. Als een regel uit de bruidsschat wel 
nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, maar deze voldoet niet aan 
de instructieregels, dan moet deze ook BKL-proof omgezet worden naar een regel in het 
nieuwe deel van het omgevingsplan. 
Als zo’n bruidsschatregel niet gewijzigd wordt, dan kan een belanghebbende hier tegen in 
beroep. Het is dan aan de rechter om te bepalen of de bruidsschatregel wel nog ongewijzigd in 
het tijdelijke deel mocht blijven staan of dat deze aangepast had moeten worden om te voldoen 
aan de instructieregel.  Als een wijziging omgevingsplan eenmaal onherroepelijk is vastgesteld, 
dan gebeurt er niks meer.  

14) Ik begrijp, dat er 34-regels in de bruidsschat zijn waarbij sprake is van strijdigheid met 
andere regelgeving en voor 1 juli 2022 gewijzigd moeten worden door de gemeenteraad. Klopt 
dat?  

Reactie: nee, dat klopt niet. Zie onder 13. Voor de Reactie WB: relatie bruidsschatregels en 
instructieregels Bkl zie: 
https://iplo.nl/publish/library/219/tabel_bruidsschat_instructieregels_bkl_def_oktober_2020.xlsx 

Voorbeeld toelaten gevoelige bestemming 
15) Dit voorbeeld dat Astrid nu als laatste noemt, zou je toch kunnen regelen middels het 
instrument omgevingsvergunning OPA? En dan binnen (ik meen 5 jaar) zorgen dat het 
opgenomen/gewijzigd wordt in het omgevingsplan. Zodat je niet meteen het omgevingsplan 
hoeft te wijzigen. 
 
Ja, dat kan wellicht wel. 
Het instrument van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
is echter niet geschikt als voor het toelaten van de gewenste ontwikkeling de gemeente 
algemene regels voor andere locaties in het omgevingsplan moet wijzigen.  
Denk bijvoorbeeld aan het stellen van regels aan een nabijgelegen veehouderij ter voorkoming 
van onaanvaardbare geurhinder, in het geval de bestaande regels in het omgevingsplan 
onvoldoende bescherming bieden.  
 
Standaard PvA :  
16) Is er een "standaard" Plan van Aanpak om de bruidsschat voor 2029 Omgevingswetproof 
in te voeren, welke per regio Maatwerk kan worden gemaakt? 

Reactie: Nee, zo’n standaard plan voor de bruidsschat is er niet. Op 3 februari presenteren 
gemeente Amsterdam en ODNZKG hun plan. Er zijn al meerdere Omgevingsdiensten die met 
plannen bezig zijn. 

Zie voor het omgevingsplan zelf: https://vng.nl/artikelen/opbouwen-omgevingsplan  

 
 
Presentatie Bruidsschat - oefenen en productiegang 
 
17) Wat is betekenis van het veeg-AmvB van februari? 

Reactie: Wat er in februari gebeurt, is dat een aantal fouten in de bruidsschat hersteld wordt 
door middel van een AMvB. Die AMvB bevat nog meer van dit soort reparaties en 
aanvullingen, en heet in de volksmond de veeg-AMvB. Bij grote wetswijzigingen zoals de 

https://iplo.nl/publish/library/219/tabel_bruidsschat_instructieregels_bkl_def_oktober_2020.xlsx
https://vng.nl/artikelen/opbouwen-omgevingsplan
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Omgevingswet is het zeer te doen gebruikelijk om niet lang voor inwerkingtreding een stuk 
zogeheten veegwetgeving te maken, waarmee je losse eindjes opruimt, fouten en 
inconsistenties herstelt etc.  

18) Jitske stipt net even kort de behandeldiensten in de PROD aan. Worden de 
behandeldiensten dan automatisch ingesteld en geactiveerd of moet je als gemeente zelf de 
behandeldiensten instellen? (Bijv. i.v.m. milieutaken die zijn uitbesteed aan een 
Omgevingsdienst). 
 
Reactie: nee, dat gebeurt niet automatisch. ADS heeft nu op de preproductie-omgeving 
behandeldienstinstellingen voor het basistakenpakket ingesteld voor alle gemeenten. 
Gemeenten kunnen aanvullingen / wijzigingen hierop aanvragen via IPLO. In de komende 
periode zal uitvraag worden gedaan bij gemeenten of zij deze behandeldienstinstellingen ook 
op de productie-omgeving zo willen hebben ingesteld. Het idee is dat je als gemeente laten 
weten dat je op productie bediend wil worden. Dan gebruiken we in principe de informatie die 
we op preproductie ook gebruiken, tenzij je ons hebt laten weten dat dit anders moet.  
 
19) Zijn er verschillen tussen Pre en Prod mbt de bruidsschat en het omgevingsplan? 
Technisch en functioneel?  
 
Reactie: er zitten enkele verschillen in de juridische tekst, en in zaken als verwijzingen (want 
hier zaten fouten in). Functioneel is er geen verschil. Technisch blijft het meeste hetzelfde, 
alleen moeten voor het herstellen van de genoemde fouten soms ook annotaties worden 
aangepast (bijvoorbeeld die verwijzingen).  

20) Is er een geannoteerde definitieve versie van de juridische regels van de bruidsschat? 
Bijvoorbeeld regelkwalificatie maar ook bijvoorbeeld interne verwijzingen.  

Reactie: nog niet, maar die komt er wel. Dat is de productieversie. Die komt als downloadbare 
set beschikbaar via de site van KOOP (waar de downloadbare sets nu ook staan). De 
bruidsschat is geannoteerd met de verplichte annotaties, o.a. regelkwalificatie, en daarnaast 
met activiteitannotaties, omdat die nodig zijn tbv de toepasbare regels. Dat geldt voor de 
huidige en de definitieve versie. De bruidsschat in DSO bevat geen annotaties voor interne 
verwijzingen. 

21) Voorzien jullie als dit niet het geval is (veel) werk voor gemeentes?  

Reactie: nee, met de versie die in productie gaat kun je inwerking, gemeenten hoeven niet zelf 
de annotaties aan te vullen. Dit mag wel. 

22) Klopt het dat de bruidsschat in werking treedt op 1 juli en gemeentes pas op 2 juli die 
bruidsschat kunnen wijzigen? Dan is de ongewijzigde bruidsschat toch van toepassing op 
aanvragen die op 1 juli zijn ingediend?   
 
Reactie: dat klopt. Op 2 juli kan je een definitieve wijziging bekend maken. Die mag dan ook 
nog pas vier weken later in werking. De inwerkingtreding van het besluit vindt plaats op de dag 
waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit bekend is gemaakt (art. 16.78 
lid 1 Ow). Dus bij bekendmaking op 2 juli 2022, treedt het besluit in werking op 30 juli 2022). 
Dus er zijn dan na publicatie nog 4 weken te gaan waarop allerlei aanvragen kunnen worden 
ingediend die op basis van gedeeltelijk niet-kloppende regels moeten worden behandeld. 
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Zolang je definitieve wijziging niet in werking is, gaan aanvragen op basis van de bruidsschat 
zoals die door het Rijk is verstrekt.  
Zie https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-
omgevingsplan/ 
 
 
23) Als je bruidsschat niet wijzigt, maakt deze dan automatisch deel uit van tijdelijk 
omgevingsplan? 
 
Reactie: Dat is juist.  

Zodra je de bruidsschatregel wijzigt (voor een locatie), maakt deze regels geen deel meer uit 
van het tijdelijke deel omgevingsplan (voor die locatie), maar van het nieuwe deel. Het is dan 
ook geen bruidsschatregel meer. Een bruidsschatregel is de regel zoals je die op moment van 
inwerkingtreding Ow meekrijgt in je tijdelijke deel omgevingsplan. 

24) Stel je gaat voor een delegatiebesluit door de raad waarin wordt besloten dat B&W zelf 
bruidsschatregels mag overhevelen naar het omgevingsplan, wat kan je dan nu al ter 
voorbereiding daarop doen? Al delegatiebesluit nemen? Of ook dat pas na 1 juli?  

Reactie: voor zover bij mij bekend kunnen deze delegatiebesluiten nu al genomen worden, dat 
zie ik in diverse gemeenteraden ook al gebeuren.  

25) Een bopa wordt toch niet zichtbaar in het DSO?  

Antwoord: de kennisgeving van de Bopa wordt dat wel, namelijk op dezelfde manier zoals dit 
nu werkt in ruimtelijkeplannen.nl. BOPA’s worden bekend gemaakt via DROP. Hierbij moet je 
een geocontour aanleveren. DSO toont de geocontour, met daarbij een link naar de 
kennisgeving. Net als nu gebeurt in ruimtelijkeplannen.nl.  

26) Kun je de bruidsschat ook aanpassen (bijvoorbeeld tekstueel, zodat het meer past bij de 
stijl van jouw gemeente), zonder dat dit meteen een wijziging van de bruidsschat is die officieel 
vastgesteld moet worden? Of is élke mutatie/aanpassing een wijziging die GR moet 
vaststellen? 
 
Reactie: Als je de tekst van de juridische regels wil wijzigen, is dat altijd een wijziging 
omgevingsplan. Als je de tekst van de toepasbare regels wil wijzigen zonder dat dit impact 
heeft op de juridische regels / hoort bij een wijziging van je juridische regels, dan mag dit 
gewoon. Dit is geen wijziging van het omgevingsplan. Voor mutaties van toepasbare regels is 
geen besluit van de gemeenteraad vereist.  
 
Overige vragen 

 
27) Het schema 'relatie bruidsschatregels en instructieregels Bkl' is dat ook beschikbaar voor 
de regels over bouwwerken? 
 
Reactie: Nee, de tabel is alleen gemaakt voor afdeling 22.3 van de bruidsschat. 

2) Komt er nog verdieping op het onderdeel milieubelastende activiteiten vanuit de 
bruidsschat? Dit mbt de omzetting van inrichtingen naar MBA’s. 

Reactie: Dat onderwerp komt op 3 februari aan de orde 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/
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3) Zijn er ook toepasbare regels om vast te stellen of er sprake is van een (vorm vrije) mer? Dit 
kan soms samen met de aanvraag worden ingediend dus ik zou het daarom wel logisch vinden 
als TR.  

Reactie: Dit is niet zozeer een vraag in de context van de bruidsschat, maar van het Bal. 

Via de toepasbare regels voor checken en indienen wordt de gebruiker niet expliciet gewezen 
op de noodzaak van een MER. De noodzaak van een MER is ook meer iets wat de gebruiker 
in de oriënteren functie (Regels op de kaart) mee zou moeten krijgen. Als een mer-beoordeling 
nodig is, dan geldt er ook altijd vergunningplicht o.g.v. het BAL, maar in het BAL is niet meer 
expliciet gemaakt voor welke vergunningplichtige activiteiten ook een MER-beoordeling nodig 
is. We concluderen in de vergunningchecks dan ook alleen of een vergunning nodig is en niet 
wat de reden is (bijvoorbeeld IPPC, mer-beoordeling, geluidsemissie, omgevingsveiligheid of 
wat dan ook). We noemen bij het uitvragen van de reden van vergunningplicht in het 
aanvraagformulier soms wel activiteiten waarvoor een mer-beoordeling nodig is, maar niet 
consequent bij alle activiteiten (mede ook omdat het niet heel expliciet is opgenomen). 

Voorbeeld uit loket: 

 
Met gebruik van de informatieknop, het groene “i-tje”, kan de gebruiker zien voor welke 

activiteiten een mer-beoordeling nodig is. 

 

 


