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1. Inleiding 
“Let als je naar een doel reist goed op de weg. Want de weg verrijkt ons terwijl we hem 
bewandelen.” 

Paulo Coelho 

1.1. Aanleiding  

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2021 moeten gemeenten aan de slag gaan met 
hun omgevingsplan. Het omgevingsplan is een nieuw instrument dat veel breder is dan het huidige 
bestemmingsplan en bovendien meer het karakter van een verordening heeft. Om goed voor te 
bereiden op het omgevingsplan is het verstandig om 2020 te gebruiken om te gaan oefenen. 
Oefenen alleen is echter niet voldoende. Het is te bevelen ook keuzes te maken over de aanpak 
van de overgangsfase en over de opzet en structuur van het omgevingsplan. 
 
Door met het omgevingsplan aan de slag te gaan en te oefenen voor een casus ontdek je pas echt 
wat het omgevingsplan is en wat het opstellen van een omgevingsplan vraagt van de gemeente. 
Een gemeente heeft straks één gebiedsdekkend omgevingsplan. In de praktijk zal een gemeente 
daar stapsgewijs naar toe werken. Dat maakt het belangrijk vooraf een idee te vormen bij de opzet 
van het omgevingsplan. Gemeenten hebben tot maximaal 2029 de tijd om tot een omgevingsplan 
conform de Omgevingswet te komen. Dat is geen reden om te wachten met aan de slag gaan met 
het omgevingsplan. Gebiedsontwikkelingen, initiatieven vanuit de samenleving en instructieregels 
zijn een goede reden om al veel sneller te beginnen. 

1.2. Opzet praktijkproef 

De centrale vraag uit deze praktijkproef: “Hoe stel ik als gemeente een omgevingsplan op?” is een 
vraag die alle gemeenten de komende tijd ook voor zichzelf moeten beantwoorden. In de 
praktijkproef is aan de hand van de ontwerpvragen gewerkt aan verschillende casussen. Het is 
verstandig de komende maanden tot inwerkingtreding van de wet te gebruiken om te oefenen en 
voor te bereiden. De inzichten uit de praktijkproef en de ondersteuning die de VNG kan bieden 
helpen gemeenten op weg. Ook de aanpak van deze praktijkproef stelt VNG beschikbaar zodat 
deze in een gemeente of een regio gereproduceerd kan worden. In hoofdstuk 3 is dit verder 
beschreven.  
 
Om met name de ontwerpvragen in de praktijk te testen en gemeenten een voorbeeld te bieden 
hoe het ontwerpen van het omgevingsplan aangepakt kan worden heeft VNG in 2019 samen met 
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Bergen op Zoom, Den Haag, Katwijk, 
Nieuwegein, Rotterdam, Tilburg en Velsen, het Ministerie van BZK en enkele marktpartijen 
(leveranciers software) een praktijkproef uitgevoerd.  
 
Het eindresultaat van de praktijkproef is tweeledig: 

• iedere deelnemer heeft voor de eigen casus een stukje omgevingsplan ontwikkeld; 
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• als deelnemers hebben we veel geleerd waar wijzelf, maar ook andere gemeenten hun 
voordeel mee kunnen doen. 

 
In dit eindverslag geven we tips om zelf aan de slag te gaan, gebruikmakend van de hulpmiddelen 
van VNG en de ervaring die we in de praktijkproef hebben opgedaan. Dit rapport, samen met de 
door VNG ontwikkelde hulpmiddelen, geeft een goede basis om zelf aan de slag te gaan met een 
praktijkproef.  

1.3. Belangrijke tips voor de start 

“Je moet net zo lang oefenen tot het spontaan gaat” 
 

Fons Jansen 
 
De vijf belangrijkste tips voor wie zelf aan de slag gaat met het omgevingsplan zijn: 

1. Het omgevingsplan is geen bestemmingsplan 
• Het omgevingsplan is een ander instrument dan het bestemmingsplan:  
• Het omgevingsplan is breder: fysieke leefomgeving ipv RO; 
• Het omgevingsplan heeft meer het karakter van een verordening; 
• Uitgangspunt is het werken met algemene regels voor activiteiten in plaats van 

regels voor specifieke locaties;  
• Voor de uitzonderingsgevallen kan je gebruik maken van het speelveld tussen 

‘algemene regels’ en ‘vergunningplicht’ (oa informatieplichten en meldingsplichten); 
• Begin met de voor de gemeente belangrijkste regels. De topactiviteiten kunnen hier 

ter inspiratie dienen. 
2. Zorg voor een interdisciplinair projectteam waarin alle relevante thema’s vertegenwoordigd 

zijn. 
Het betrekken van de juiste personen is belangrijk om de opgave goed op te kunnen 
pakken. Een breder team dan degenen die nu het bestemmingsplan maken is noodzakelijk. 
Ga in de voorbereiding na wie betrokken moeten zijn bij de te maken keuzes. Denk daarbij 
vanwege de op te nemen milieuregels ook aan medewerkers van de omgevingsdienst/ 
RUD. Denk aan juristen, maar ook aan technisch medewerkers. Naast de inhoudelijke 
deskundigheid is het belangrijk mensen aan tafel te hebben die het leuk vinden om te 
innoveren; 

3. Begin bescheiden: pak een niet te groot gebied of pak een gebied waar je op korte termijn 
niet veel ontwikkelingen verwacht; 
Het omgevingsplan is breed en gaat daarmee over veel verschillende thema’s. Maak 
daarom keuzes en probeer niet bij de eerste oefening compleet te zijn. Begin met een 
aantal activiteiten. Zorg wel dat in het gekozen gebied een aantal opgaven spelen waarbij 
verschillende specialisten betrokken zijn; In plaats van aan de slag te gaan met een gebied 
kan je ook een thema oppakken. 

4. Zorg voor commitment vanuit het management om voldoende uren bij medewerkers 
beschikbaar te hebben; 
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Het voorbereiden op het omgevingsplan moet gebeuren naast het bestaande werk. De 
winkel wordt verbouwd terwijl de verkoop ook gewoon door moet gaan. Voor beide moet 
voldoende capaciteit vrijgemaakt worden. 

5. Het gaat om oefenen: benadruk dat en werk vanuit een politieke luwte; 
Gebruik 2020 vooral om te oefenen, in aanloop naar het echte omgevingsplan. Dit kan 
vanuit een bestaande casus/gebied, maar gaat nog niet om het opstellen van een 
omgevingsplan dat daadwerkelijk vastgesteld gaat worden.  
 
Tenslotte: kijk ook naar de minimale acties die nodig zijn in de voorbereiding op het 
omgevingsplan. VNG adviseert om voor inwerkingtreding van de wet keuzes te maken over 
uitgangspunten, structuur en insteek van het omgevingsplan en om ook voor 
inwerkingtreding van de wet een plan te hebben voor een bij voorkeur korte 
overgangsperiode. 

1.4. Informatie en hulpmiddelen 

Om aan de slag te kunnen gaan is een basiskennis van de Omgevingswet en het omgevingsplan 
vereist. Goede bronnen om vooraf te raadplegen zijn: 

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/ 
• https://vng.nl/artikelen/omgevingsplan 
• https://vng.nl/nieuws/kijk-hier-het-webinar-voorbereiden-omgevingsplan-terug 
• Nota van toelichting Omgevingsbesluit, paragraaf 3.2 over het omgevingsplan 

 
Om concreet aan de slag te gaan met het voorbereiden van en het opstellen van het 
omgevingsplan heeft VNG voor gemeenten een aantal hulpmiddelen ontwikkeld: 

• Het casco en de staalkaarten bieden structuur en geven voorbeelden van regels; 
• De ontwerpvragen helpen u om stap voor stap door het proces van het opstellen van een 

omgevingsplan te gaan. Het bij de ontwerpvragen ontwikkelde format helpt om gemaakte 
keuzes gestructureerd vast te leggen; 

• Het spiekbriefje omgevingsplan geeft inzicht in de eisen aan en mogelijkheden van het 
omgevingsplan; 

• De leergang “het maken van een omgevingsplan” om medewerkers op te leiden in het 
maken van het omgevingsplan; 

•  De publicatie “100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever”. 
 
Ook de  circulaire “Aanwijzingen voor de regelgeving” van het Ministerie van Algemene Zaken is 
een bruikbaar hulpmiddel. 

2. Leerpunten en tips 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste leerpunten en tips puntsgewijs opgesomd. Per leerpunt is een 
korte duiding aangegeven. In 2.1 zijn de algemene leerpunten weergegeven, in 2.2 de leerpunten 
vanuit het toepassen van de door VNG ontwikkelde hulpmiddelen. Paragraaf 2.3 gaat in op de 
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leerpunten vanuit de opzet van de praktijkproef, waarna in paragraaf 2.4 tot 2.6 de leerpunten per 
stap in het ontwerpproces zijn weergegeven. 

2.1. Ervaring met hulpmiddelen VNG 

VNG heeft verschillende tools ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwerpen van een 
(deel van) een omgevingsplan. Tijdens de praktijkproef is gebruik gemaakt van deze hulpmiddelen 
om ze in de praktijk te kunnen toetsen. 

• De ontwerpvragen, ondersteund door het format blijken goed te werken als hulpmiddel bij 
het opstellen van het omgevingsplan;  
De ontwerpvragen en het format blijken in combinatie goede hulpmiddelen te zijn voor als 
je met het omgevingsplan aan de slag gaat. Het format in de huidige opzet is vooral 
geschikt om per activiteit te doorlopen en de antwoorden vast te leggen. VNG zal 
onderzoeken of het format zodanig aangepast kan worden dat vanuit het format de link te 
leggen is naar andere activiteiten. Verder kan overwogen worden om de ontwerpvragen en 
het format in een tool te integreren. 

• Het casco is een goed hulpmiddel bij het opstellen van het omgevingsplan 
Gebruik van het casco geeft structuur bij het aan de slag gaan met het omgevingsplan. 

• Om de hulpmiddelen optimaal te kunnen gebruiken is voorkennis over het omgevingsplan 
gewenst 
Om goed gebruik te kunnen maken van de VNG hulpmiddelen is het gewenst over een 
goede (basis) kennis van het omgevingsplan te beschikken.  

2.2. Leerpunten vanuit opzet praktijkproef 

• De werksessies van de praktijkproef zijn eens per drie weken georganiseerd 
Dit blijkt een goed optimum te zijn: op die manier blijft de vaart er in, de stof zakt niet weg 
en iedereen doet actief mee. 

• De ervaring leert inmiddels dat de praktijkproeven pittig zijn, maar samen maak je stappen. 
De sessies zijn pittige voor de deelnemers. Zorg daarom dat een aantal randvoorwaarden 
goed zijn ingevuld: een ruimte om ongestoord met elkaar te kunnen werken, goede 
procesbegeleiding, voldoende tijd voor onderlinge discussie en uitwisselen van beelden en 
regelmatige pauzes. 

• Juiste disciplines aan tafel 
Het omgevingsplan is een breed instrument waar veel verschillende disciplines bij 
betrokken zijn. Zorg vanaf de start dat alle (voor de opgave) relevante disciplines aanwezig 
zijn en meegenomen worden in het anders werken dat de Omgevingswet vraagt. 

• Neem de tijd 
Neem de tijd om de praktijkproef goed uit te kunnen voeren. Dit geldt niet alleen tijdens de 
sessies. Zorg dat de deelnemers tussen de sessies door ook voldoende tijd vrij kunnen 
maken om hun huiswerk te doen. 

• Leg bevindingen vast 
Zorg dat bij de sessies een verslaglegger aanwezig is zodat afspraken, leerpunten en 
actiepunten goed vastgelegd worden. Op deze leerpunten kan je in het vervolg van de 
overgangsfase verder bouwen. 
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2.3. Ontwerpvragen 

De online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’ van VNG geeft u - op basis van keuzes die u maakt 
– aan welke type regels u moet opnemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan. U richt als het 
ware stap voor stap uw omgevingsplan in. Tijdens de praktijkproef is gewerkt aan de hand van deze 
ontwerpvragen. De ontwerpvragen  

2.3.1. Stap 1 Wat moet, wil of kan ik regelen in het omgevingsplan 
• Het helpt in deze stap als je als gemeente al beschikt over een omgevingsvisie en 

eventueel ook over programma’s.  
Wanneer de omgevingsvisie nog ontbreekt moet teruggegrepen worden op het sectorale 
beleid. Van dit sectorale beleid ontbreekt vaak het overzicht waardoor onduidelijk is of het 
beeld compleet is. Het hebben van een omgevingsvisie bij de start van een omgevingsplan 
levert tijdwinst op. Is er nog geen omgevingsvisie beschikbaar? Creëer dan in ieder geval 
een overzicht van het sectorale beleid.  

• De link met de omgevingsvisie, is een aandachtspunt. 
Aan de omgevingsvisie werken vaak andere medewerkers dan aan het omgevingsplan. 
Zorg voor goede afstemming tussen beide teams. Het ontwerpen van het omgevingsplan 
kan leiden tot de wens om op onderdelen ook de omgevingsvisie of programma’s aan te 
passen.  

• Naast het eigen beleid is het ook zaak om rekening te houden met instructieregels, regels 
aan activiteiten en omgevingswaarden vanuit het rijk en provincie. Hiervoor moet zowel 
hoofdstuk 5 van het Bkl (instructieregels voor omgevingsplannen) als de bruidsschat 
(Invoeringsbesluit) het Bal, het Bbl en de provinciale omgevingsverordening geraadpleegd 
worden. Het doorzien hoe dit in elkaar grijpt vergt praktijkgerichte oefening. Wellicht kan 
hiervoor een hulpmiddel worden ontwikkeld. 

• Per onderwerp kom je erachter welke partners, je moet uitnodigen om mee te denken. 
Bovendien wordt duidelijk per thema welke partners je moet betrekken. Bijvoorbeeld 
provincie, waterschap, omgevingsdienst of veiligheidsregio/GGD. 

2.3.2. Stap 2 Wat wil ik waar regelen en waarom 
• Bij het doorlopen van deze stap is veel gesproken over het onderscheid tussen functies en 

activiteiten en over de vraag of een activiteit aan een functie gekoppeld moet worden 
Activiteiten zijn concreet en gebaseerd op menselijk handelen en daarmee voor de meeste 
deelnemers snel duidelijk. Functies kunnen beschouwd worden als een voortbouwing op 
wat we in het huidig RO recht kennen als “bestemming. Een functie als zodanig heeft nog 
geen rechtsgevolg. Een functie stel je in door middel van regels en daar hang je activiteiten 
aan. Je kunt ook regels aan activiteiten hangen die niet vastzitten aan een functie. Functies 
kunnen handig zijn voor grotere vlakken in kaarten. De werkingsgebieden hangen niet aan 
functies of activiteiten, maar aan regels. Belangrijk is om te weten dat in verschillende 
functiegebieden je verschillende activiteiten kunt hebben.  

• Voordeel van activiteitengericht opbouwen 
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Het voordeel van een activiteitgerichte opbouw is dat je redeneert vanuit de gebruiker. Het 
omvat activiteiten zoals wonen, werken, recreëren, graven, kappen, slopen, mobiliteit, etc. 
Let op: met één handeling verricht je meerdere activiteiten: je doet fysiek iets en dat kan 
juridisch meerdere activiteiten betekenen. Bijvoorbeeld: bij het graven voor aanleg van een 
leiding kan je te maken krijgen met archeologische vondsten. De Omgevingswet gaat 
grotendeels uit van het activiteitgericht opbouwen van het omgevingsplan. Een 
activiteitengerichte opbouw is meer gericht op de samenleving. 

• Functiegerichte opbouw 
Met een functiegerichte opbouw blijf je in lijn met de huidige bestemmingplannen. Het 
voordeel is dat je als overheid goed overzicht houdt van je planologische mogelijkheden. 
Een functiegerichte opbouw is meer gericht op de overheid als gebruiker. Het zorgen voor 
een evenwichtige toedeling van functies wordt in het omgevingsplan bereikt door 
activiteiten onderling evenwichtig over locaties te reguleren. Evenwichtig reguleren van 
activiteiten impliceert een locatiegerichte benadering waarbij de schaarse ruimte binnen de 
fysieke leefomgeving op een zo’n goed mogelijke wijze wordt verdeeld, ingericht en benut. 
Een evenwichtige toedeling van functies kan als resultante worden beschouwd van alle 
regels in het omgevingsplan. Het is belangrijk onderscheid te maken in het toedelen van 
functies en het aanwijzen van gebieden in hoofdstuk 4 van het casco. De aanwijzing in 
hoofdstuk 4 is niet hetzelfde als de toedeling van functies aan locaties conform het 
bepaalde in artikel 4.2 van de Omgevingswet. Het gaat in dit hoofdstuk alleen om helder te 
maken wat bepaalde onderdelen van de fysieke leefomgeving zijn. Het gaat om onderdelen 
die, zonder die aanwijzing, niet als zodanig bestaan. De aanwijzing is constitutief voor de 
status: een moderniseringslocatie is alleen een moderniseringslocatie in de zin van de 
Omgevingswet als die als zodanig is aangewezen in het omgevingsplan. Op dezelfde wijze 
vergt de status van monument, dat iets is aangewezen als monument. Vergelijk de 
aanwijzing van rijkswateren in het Omgevingsbesluit. De aanwijzingen kunnen naast het 
gemeentelijk beleid ook voortvloeien uit de AMvB’s en, de provinciale verordening.  Nog 
een voorbeeld. Je kan een gebied voor wonen aanwijzen in hoofdstuk 4. Hiermee wordt 
voor de lezer duidelijk hoe dit gebied begrensd wordt.  De aanwijzing doet niets meer en 
niets minder dan dat het activiteiten selecteert waarvoor algemene regels (zorgplicht, 
algemene regels i.c.m. informatie- of meldplicht of verbod) of vergunningplichten gelden. 
Ter illustratie: het is goed voorstelbaar dat bedrijfsmatige activiteiten -  anders dan 
bijvoorbeeld een bedrijf aan huis, een supermarkt etc-  in een woongebied worden 
uitgesloten. Ook is het goed denkbaar dat in een woongebied andere waarden gelden voor 
de bouwhoogte dan in het centrum (waar de hoogte veelal per pand verschilt). Kortom: de 
aanwijzing stelt de regelset samen die voor dit gebied geldt.  

• Thema- of gebiedsgerichte aanpak 
Het omgevingsplan kan zowel thema- als gebiedsgericht tot stand gebracht worden. 
Sommige gemeenten zijn gestart met het bij elkaar brengen van alle verordenende 
bevoegdheden voor de fysieke leefomgeving in één Verordening Fysieke Leefomgeving. 
Door dit uniformeren konden dubbelingen worden verwijderd. Verordeningen kennen 
overigens vaak een niet te onderschatten uitgebreide geschiedenis waar ingewikkelde 
processen en organisatievraagstukken aan vastzitten. Per gebied of thema moet gekeken 
worden of de situatie zich leent voor welke aanpak. Parkeren zal zich in veel gevallen lenen 
voor een themagerichte aanpak, terwijl een thema als geur in een woongebied om 
afstemming vraagt en dus beter gebiedsgericht opgepakt kan worden. 
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2.3.3. Stap 3 Hoe wil ik een activiteit regelen 
• Stap 3 leidt tot een groot aantal inhoudelijke vragen en keuzes 

In deze stap zit bijvoorbeeld de keuze voor het type regel dat opgenomen wordt. Belangrijk 
is dat er meer smaken zijn dan algemene regels versus een vergunningplicht. Het kan dan 
gaan om algemene regels i.c.m. een meldingsplicht of informatieplicht. Van belang is de 
implicaties van de verschillende vormen van regels goed te kennen, bijvoorbeeld  
meldingsplicht versus informatieplicht: aan een meldingsplicht zit een gevolg, aan de 
informatieplicht niet. Na het indienen van de melding moet ten minste vier weken gewacht 
worden voordat de activiteit gestart kan worden. 
De keuze voor verschillende typen regels is in de navolgende afbeelding weergegeven: 
 

 
• Hoe om te gaan met bestaande bouw en bestaande planologische mogelijkheden?  

Deze kunnen net als in een bestemminsplan juridisch vastgelegd worden. Noodzakelijk is 
dit echter niet. Om de gebruiker inzicht te geven in de bestaande situatie is het raadzaam 
een serviceproduct te maken, waaruit kan worden opgemaakt waar zich bebouwing 
bevindt, wat de maatvoering hiervan is en hoe deze wordt gebruikt. Eventuele meldingen of 
verleende vergunningen kunnen ook in dit serviceproduct worden verwerkt, zodat altijd een 
actueel beeld bestaat van de bestaande situatie.  

• Ja, mits of nee, tenzij 
Uitgangspunt bij de formulering van regels in het kader van de Omgevingswet is dat 
activiteiten in beginsel kunnen plaatsvinden (‘ja, mits’ en geen ‘nee, tenzij’). Indien geen 
regels (ook geen zorgplichten) over een activiteit worden gesteld, dan kan deze activiteit 
zonder meer worden uitgevoerd en zijn er geen beperkingen voor die activiteit door het 
omgevingsplan. Daarbij moet worden aangetekend dat de mits wel duidelijk moet zijn. De 
gebruikte variant schept verwachtingen. Gebruik “Ja, mits” wanneer ook daadwerkelijk een 
groot deel van de gevallen toegestaan is. Als dat niet het geval is schep je met de 
algemene “ja, mits” een verkeerde verwachting.  
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• Open en gesloten normen 
 Open normen kunnen in het omgevingsplan onderdeel uitmaken van het toetsingskader bij de 
beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Gesloten normen zijn concreet en 
passen bij het karakter van een algemene regel (een regel die direct werkt, zonder nader 
afwegingsmoment) die in het omgevingsplan gesteld kan worden. Open normen beogen meer 
flexibiliteit te kunnen bieden. Het gebruik van open normen vergt het opnemen van een 
vergunningplicht (beoordelingsregels) of het opstellen van beleidsregels.  Open normen, 
bijvoorbeeld “er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar” zijn regels die buiten het 
omgevingsplan worden uitgewerkt in beleidsregels (bijvoorbeeld nota ‘Parkeernormen en -richtlijnen 
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen’ 

3. Zelf aan de slag 
Wilt u zelf oefenen met het opstellen van een omgevingsplan? Wilt u zelf ervaren hoe de stappen 
van de ontwerpvragen werken? Maak dan gebruik van de aanpak en de praktijkproef. In dit 
hoofdstuk is informatie te vinden hoe zelf concreet aan de slag te gaan.  
 

• Wat? 
In de basis bestaat een praktijkproef opstellen omgevingsplan uit vijf dagdelen waarin 
inhoudelijk aan de praktijkproef gewerkt wordt. Het is verstandig vooraf met de deelnemers 
bij elkaar te komen om de aanpak van de praktijkproef en de wederzijdse verwachtingen te 
bespreken. Afhankelijk van het kennisniveau in de groep is het verstandig tijdens de kick off 
meeting ook de tijd te nemen voor kennisdeling over het instrument omgevingsplan. 
Belangrijk is om de praktijkproef vanuit een basis kennisniveau van alle deelnemers te 
starten. Tijdens de werksessies wordt gewerkt aan een fictief onderdeel van het 
omgevingsplan. Eventueel kan een gemeente er ook voor kiezen om aan meerdere 
casussen te werken. Tijdens de praktijkproef is ook gewerkt met een door VNG aangereikte 
casus. Bij het reproduceren van de praktijkproef in een gemeente kunnen de in de bijlagen 
bij het verslag opgenomen casussen van de deelnemende gemeenten hiervoor worden 
gebruikt. Het is verstandig de werksessies met een frequentie van eens per 2 a 3 weken te 
plannen zodat tussendoor verder gewerkt kan worden aan de casussen. Tijdens de 
werksessies kunnen dan de opbrengsten met elkaar gedeeld worden en ervaringen 
uitgewisseld.  
 

• Wie betrekken? 
Voor de praktijkproef te starten is het belangrijk om de juiste disciplines aan tafel te hebben. 
Het omgevingsplan raakt aan diverse thema’s, zoals diverse milieuthema’s, ruimtelijke 
ordening, bepalingen uit gemeentelijke verordeningen, bouwen, erfgoed, gezondheid, etc. 
Bovendien maken gemeenten in het omgevingsplan niet alleen inhoudelijke keuzes, maar 
ook keuzes die effecten hebben op de gemeentelijke processen, dienstverlening, VTH en 
informatievoorziening. Om de discussie goed te kunnen voeren is het belangrijk dat een 
mix van disciplines vertegenwoordigd is. Denk naast RO medewerkers en juristen aan 
specialisten voor bijvoorbeeld milieu, monumenten, bouwen, verkeer en vervoer, 
landschap, dienstverlening, etc. 
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• Waar? 

Begin bescheiden: pak een niet te groot gebied of pak een gebied waar je op korte termijn 
niet veel ontwikkelingen verwacht. Het omgevingsplan is breed en gaat daarmee over veel 
verschillende thema’s. Maak daarom keuzes en probeer niet bij de eerste oefening 
compleet te zijn. Begin met een aantal activiteiten. Zorg wel dat in het gekozen gebied een 
aantal opgaven spelen waarbij verschillende specialisten betrokken zijn; In plaats van aan 
de slag te gaan met een gebied kan je ook een thema oppakken. 
 

• Hoe? 
Plan een aantal dagen of dagdelen. Denk aan vijf of zes  werksessies. Tijdens de 
praktijkproef is gewerkt aan zowel een fictief onderdeel omgevingsplan vanuit 
gezamenlijkheid als een onderdeel van het eigen (gemeente specifieke) omgevingsplan: 
Vanuit VNG is iedere sessie data aangeleverd die als input gelden voor het gezamenlijk 
opstellen van een stuk Omgevingsplan voor een fictieve gemeente. Iedere sessie een 
discussievraag aan de orde, helder is welke keuze gemaakt (kunnen) worden en wat de 
bijbehorende afwegingen zijn. Als huiswerk schrijft iedere gemeente op basis een 
vastgestelde discussievraag eenzelfde deel van het Omgevingsplan voor haar eigen 
'werkelijkheid'.  

  



 

12 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Bijlage: format invullen ontwerpvragen 
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