Ontwerpvragen omgevingsplan
Stap voor stap het omgevingsplan inrichten

STAP 2

Wat moet en kan ik regelen
in het omgevingsplan?

Betreft het een
onderwerp dat
door de Ow wordt
geregeld?
(zie handleiding: 2.1 )

JA
NEE

'Betrekken bij' betekent in het kader van
instructieregels dat de gemeente aandacht
schenkt aan feiten, beleidsdoelen of
adviezen. De bestuurlijke afwegingsruimte
is groot. De afweging wordt gemotiveerd
weergegeven in het wijzigingsbesluit.

Vul het Integraal Afwegingskader in en ga
bij keuze voor het instrument regels door
naar de volgende substap.

Kijk of het onderwerp op grond van een
ander wettelijk kader kan worden geregeld
(zie art. 1.4 Ow).

Betrekken bij

Instructieregels: welk type?

Welk type regels betreft het?
Hebben Rijk of
provincie regels
gesteld?

'Rekening houden met' betekent in het
kader van instructieregels dat de gemeentezelfstandig een beslissing kan nemen over
een onderwerp, maar dat de instructieregel
de kaders geeft voor die beslissing. (evt. in
de vorm van een bandbreedte) De
overwegingen die hierbij worden gemaakt
worden gemotiveerd weergegeven in het
wijzigingsbesluit. Deze motiveringsplicht is
zwaarder dan bij 'betrekken bij'.

Rekening houden met

Regels over activiteiten

In acht nemen

JA
Omgevingswaarden

NEE
Er is ruimte om regels te stellen.

'In acht nemen' betekent in het kader van
instructieregels dat de gemeente aan die
instructieregel móét voldoen. De regel
werkt dwingend door en moet helemaal
worden verwerkt in het omgevingsplan.

De omgevingswaarden kunnen niet
worden aangepast of aangevuld, tenzij dat
expliciet is toegelaten (zie bijv. art. 2.1a Bkl).

JA

Zijn er delen in de
lokale verordeningen
die betrekking
hebben op de fysieke
leefomgeving?

Bevat de bruidsschat
regels over dit
onderwerp?

JA

Sluit art. 2.1 Ob het opnemen in
het omgevingsplan uit?

JA

Er is binnen de daarvoor gestelde grenzen
ruimte om een maatwerkregel in het
omgevingsplan op te nemen.

Is maatwerk toegestaan?

De regel wordt niet in
het omgevingsplan opgenomen.

NEE
Er is geen ruimte om aanvullende regels in
het omgevingsplan op te nemen, tenzij het
regels met een ander oogmerk betreft

NEE
NEE
De regel wordt niet in
het omgevingsplan opgenomen.

JA
NEE

Betrek deze regels bij de uitwerking
in stap 3 van de online tool.

De bruidsschat is niet relevant
voor dit onderwerp.

JA

Is de regel gebaseerd op een wet
die opgaat in de Ow?

Wijzigt de activiteit waar de regel
betrekking op heeft de fysieke
leefomgeving?

JA
NEE

De regel moet in het omgevingsplan worden opgenomen.

De regel kan in het omgevingsplan worden opgenomen.

NEE
Komt het oogmerk van de regel
overeen met het oogmerk van de
wet of is dit onderwerp door deze
wet uitputtend geregeld?

JA
NEE

De regel wordt
niet in het
omgevingsplan
opgenomen.

JA

Is de regel gebaseerd op een ander dan in art. 2.1
Ob opgenomen bepaling uit de Gemeentewet,
die niet wordt uitgesloten (bijv. art. 149
Gemeentewet).

NEE
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