
Gemeente Bommelerwaard
Werkplaats Omgevingsplan

Van begin oktober 2021 tot april 2022 heeft de werkplaats 
omgevingsplan bij de gemeente Bommelerwaard (Maasdriel & 
Zaltbommel) (provincie Noord-Brabant) plaatsgevonden. 
Bommelerwaard telt circa 55.465 inwoners. Dit document geef een 
overzicht van de bevindingen.

Samenwerkende partners
Plan Roxit
Toepasbare regels Berkeley Bridge
VTH Mintlab

Wat heeft Bommelerwaard gedaan?
Bommelerwaard is in de werkplaats aan de slag gegaan met het 
omzetten van het VAB (vrijkomend agrarisch gebied) beleid naar het 
omgevingsplan. De gemeente heeft geoefend met activiteitgericht 
denken, de ontwerpvragen, het schrijven van juridische regels in de 
plansoftware en het annoteren.

Activiteit-regel kwalificatie
Bevinding: Wat betekenen de waarden van de activiteit 
regelkwalificatie? Dit ook in relatie tot het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). 
Reactie VNG: De betekenis van de waarden hiervan vind je in de 
stelselcatalogus. Het voordeel van het nauwgezet annoteren van de 
regelkwalificatie is dat je in één oogopslag zou kunnen zien wat er 
mogelijk is op een bepaalde locatie, zonder je in de regels verdiept te 
hebben. Het zou ook gebruikt kunnen worden om selecties te kunnen 
doen. Bijvoorbeeld: waar geldt geen vergunningplicht voor het 
bouwen van een bijgebouw? Het omgevingsloket voorziet op dit 
moment nog niet in dergelijke functionaliteiten. Met het oog op de 
toekomst is het advies om de regelkwalificatie zo nauwgezet mogelijk 
te annoteren (zie Handreiking annoteren VNG, H5).

Beheren kaartlagen 
Bevinding: Het lijkt op dit moment niet mogelijk om kaarten vanuit de 
bronapplicatie te managen en beheren, denk daarbij aan applicaties 
als ArcGiS. Dit betekent dat kaarten op meerdere plaatsen 
onderhouden moeten worden. Idealiter wordt een kaart beheerd in de 
bronapplicatie en refereert de plansoftware naar die omgeving. 
Reactie VNG: Bommelerwaard heeft deze bevinding gedeeld met hun 
plansoftwareleverancier. Tercera zegt het volgende: ‘Het beheer (GIS-
tercera) is niet koppelbaar omdat in Tercera niet alle geo-informatie wordt 
geïmporteerd. Alleen de informatie die nodig is voor publicatie van het 
omgevingsplan is daarbij relevant. Vandaar dat je ook alleen de geo-
informatie en de naam uit de bron kan opnemen.’

Bevindingen per stap en of onderwerp

VNG Stappenplan

https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/home
https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/2021-03-vng-handreiking-annoteren-omgevingsplan-v4.pdf
https://vng.nl/artikelen/zelf-leren-in-een-werkplaats-omgevingsplan
https://vng.nl/artikelen/zelf-leren-in-een-werkplaats-omgevingsplan
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Bovenliggende activiteit
Bevinding: Wat is de functie van het toekennen van een 
bovenliggende activiteit aan een activiteit?
Reactie VNG: Functioneel wordt met de bovenliggende activiteit 
bedoeld dat de regels bij de bovenliggende activiteit ook gelden voor 
de 'onderliggende' activiteiten. Stel er is een activiteit 'hoofdgebouw 
bouwen' die als bovenliggende activiteit 'bouwen' heeft. 
Laatstgenoemde activiteit is geannoteerd bij de algemene regels over 
bouwen. Deze zijn ook van toepassing bij het bouwen van een 
hoofdgebouw. Het Omgevingsloket doet op dit moment nog niks met 
deze context. Idealiter zou je in het Omgevingsloket een activiteit 
selecteren en dat je dan niet alleen de regels te zien krijgt die bij die 
activiteit horen maar ook de regels bij alle bovenliggende activiteiten 
van die activiteit. 
Daarnaast speelt de bovenliggende activiteit een rol bij het checken en 
indienen. Dat heeft te maken met het classificeren van een activiteit in 
de functionele structuur als 'toonbaar' en/of 'verfijnbaar'. Dat bepaalt 
weer voor welke activiteit je een verzoek (aanvraag, melding e.d.) kunt 
doen. Tot slot is het van invloed op het instellen van de behandeldienst 
die er voor moet zorgen dat een verzoek bij de juiste organisatie 
terecht komt.
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Casco
Bevinding: Het VNG casco werkt met gebiedstypen en thema’s. 
Wanneer kies je voor een gebiedstype en wanneer voor een thema?
Reactie VNG: In hoofdstuk 4 van de geïntegreerde staalkaart zijn de 
regels onderverdeeld in twee categorieën: thematisch geordende 
regels en regels die per gebiedstype worden geordend. De keuze om 
de regels over activiteiten thematisch, dan wel per gebiedstype te 
ordenen, hangt vooral af van de aard van de betreffende activiteit. Een 
vuistregel is dat de activiteiten met gebruiksruimte per gebiedstype 
worden geregeld en de andere activiteiten thematisch. Met ‘activiteiten 
met gebruiksruimte’ wordt tot uitdrukking gebracht dat de regels over 
die activiteit niet alleen met een milieu-oogmerk zijn gesteld, maar ook 
met de meer planologische oogmerken zoals het beschermen van 
omwonenden of andere groepen die last kunnen hebben van de 
gevolgen van de activiteit (zoals geluid, geur of trillingen). Meer 
informatie hierover leest u in het Handboek ontwerpen 
omgevingsplan. 

Casco
Bevinding: Is het mogelijk om per thema normen uit te werken in H4 
van het VNG casco? Idealiter wil je in H4 al duidelijk hebben welke 
categorieën er zijn. In H5 wil je de uitwerking van deze categorieën 
zien. 
Reactie VNG: In het VNG-casco is niet met deze systematiek gewerkt, 
maar het is wel een optie om normen uit te werken per thema in H4 in 
plaats van in H5 onder activiteiten. De normen uit H4 kunnen dan net 
als de gebiedstypen uit H4 worden toegepast in H5 per activiteit. Het is 
daarbij wel belangrijk om te vermelden dat je consequent moet zijn in 
het omgevingsplan. 

https://vng.nl/artikelen/zelf-leren-in-een-werkplaats-omgevingsplan
https://vng.nl/artikelen/zelf-leren-in-een-werkplaats-omgevingsplan
https://vng.nl/publicaties/handboek-ontwerpen-omgevingsplan
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Importeren kaartlagen
Bevinding: Een kaart bestaande uit meerdere lagen kan niet als één 
kaart worden geïmporteerd in de plansoftware. Hierdoor is men 
genoodzaakt voor bijvoorbeeld categorieën archeologie aparte 
kaarten te laden, te annoteren en te publiceren. Dit is arbeidsintensief 
en ziet er onoverzichtelijk uit in het Omgevingsloket. 
Reactie VNG: In de toekomst moet het mogelijk zijn om een kaart 
bestaande uit verschillende lagen te importeren en publiceren vanuit 
de plansoftware. Bommelerwaard heeft deze bevinding ook uitgezet 
bij hun plansoftwareleverancier. Tercera zegt het volgende: ‘Op dit 
moment kun je middels shapefiles of gml bestanden meerdere lagen in 1 
keer toevoegen.’

VNG Stappenplan

Link opnemen in omgevingsplan
Bevinding: Is het mogelijk om een link op te nemen in het 
omgevingsplan, bijvoorbeeld een link naar de nota parkeernormen?
Reactie VNG: Het is mogelijk om de beleidsregels te wijzigen zonder 
het omgevingsplan te wijzigen. Dit biedt de nodige flexibiliteit. Het 
advies is om geen hyperlink op te nemen, dus gewoon een 
dynamische verwijzing zonder hyperlink naar de betreffende 
beleidsregels. Met een hyperlink wordt bedoeld dat wanneer je op de 
link klikt, je uitkomt op de beleidsregels. 
Een dynamische verwijzing is een verwijzing (tekstueel) naar 
beleidsregels waarbij je aangeeft dat ook  toekomstige wijzingen of 
aanvullingen daar toe behoren. 

Wijzigingen geometrieën 
Bevinding: Het lijkt erop dat gewijzigde geometrieën niet zichtbaar zijn 
in een wijzigingsbesluit.
Reactie VNG: Bommelerwaard heeft deze bevinding gedeeld met hun 
plansoftwareleverancier. Tercera zegt het volgende: ‘In Tercera
publiceren we nu met het scenario intrekken en vervangen. Dus je hebt in 
principe maar 1 omgevingsplan (in Tercera 'dossier') wat je steeds intrekt 
en vervangt. Dit is een goed scenario om mee te oefenen omdat je dan 
steeds de basis (initiële regeling) in het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) zet, waarmee je alles kunt oefenen. Daarna kun je die versie 
gebruiken om daarmee te gaan wijzigen, maar dan moet dit eerste 
scenario goed en stabiel werken. Pas als dit goed werkt, gaan we dit 
uitbreiden met wijzigingsbesluiten. De wijzigingsbesluiten zijn we nu dan 
ook al volop aan het ontwikkelen. Ons plan is om dit voor de zomer uit te 
rollen, maar dat ligt natuurlijk ook aan wat we nu tegenkomen en hoe dat 
ontwikkelen gaat.’

https://vng.nl/artikelen/zelf-leren-in-een-werkplaats-omgevingsplan
https://vng.nl/artikelen/zelf-leren-in-een-werkplaats-omgevingsplan

