Ontwerpvragen omgevingsplan

1.48

Stap voor stap het omgevingsplan inrichten

STAP 3

Hoe wil ik een
activiteit regelen?

A

Wilt u de activiteit op
een locatie toestaan
of uitsluiten?

Maak o.b.v. de uitkomst van
stappen A per activiteit een
schematische weergave van
werkingsgebieden en een
beslistabel. Doorloop vervolgens
per activiteit stappen 3B.

JA
NEE

NEE
*

Activiteit stappen 3A

JA

Is het mogelijk om activiteiten uit te sluiten
per deel van het grondgebied?

Regels groeperen

Type regel

Normen stellen

Werk dit uit o.b.v. hoofdstuk 5 van
het casco omgevingsplan.

Laat de activiteiten expliciet toe.
Ga hiervoor naar de volgende stappen:
* Hoe worden de regels gegroepeerd?
** Activiteit toestaan onder
algemene regels

Hoe worden de
regels gegroepeerd?
(zie handleiding: 3.1 )

Als in het omgevingsplan een activiteit niet
expliciet verboden wordt, is deze toegestaan.

Kies het type regel. Let op: het regeltype dat u
kiest, moet in samenhang zijn met de plek waar
de regel geldt (werkingsgebied). Dit bepaalt u
onder de stap "Uniforme regels" ***.

Activiteit niet regelen.
** Activiteit toestaan onder
algemene regels.

Zijn de normen die
worden gesteld
eenmalig of
voortdurend?

Activiteit verbieden zonder
omgevingsvergunning.

Direct werkende algemene regels
(zonder informatie- of meldplicht).

Algemene regels in combinatie
met informatieplicht.

Algemene regels in combinatie
met meldplicht.

Activiteit ‘absoluut’ verbieden.
Eenmalig

Voortdurend

Regels die eenmalig
gelden worden niet
opgenomen in direct
werkende regels, maar
moeten worden
verbonden aan een
informatie-, meld-, of
vergunningplicht.

***
Unforme regels

Register

Zijn de regels voor
het grondgebied
uniform?

Wilt u naast de regels in
het omgevingsplan ook
een register bijhouden?
(zie handleiding: 3.6 )

Regels die voortdurend
gelden worden juist wel
opgenomen in direct
werkende algemene
regels.

JA

U hoeft geen
werkingsgebieden
te maken.

Richt in het omgevingsplan een paragraaf
in voor de activiteit (incl. artikel aanwijzing en toepassingsbereik) en neem daarin
een verbod op. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van de standaardformuleringen zoals opgenomen in
paragraaf 3.3.4 van de handleiding voor
de omgevingsplanmaker. De planmaker
moet zich realiseren dat een absoluut
verbod niet mogelijk is, omdat er altijd
een aanvraag kan worden gedaan om
met een vergunning af te wijken van het
verbod.

Richt in het omgevingsplan een
paragraaf in voor de activiteit (incl.
artikel aanwijzing en toepassingsbereik) en neem daarin een vergunningplicht, beoordelingsregels en
gegevens en bescheiden en
(desgewenst) overige algemene regels
op. Kies de gewenste mate van
beleidsvrijheid en beoordelingsruimte.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt
van de standaardformuleringen zoals
opgenomen in paragraaf 3.3.3.

Richt in het omgevingsplan een
paragraaf in voor de activiteit
(incl. artikel aanwijzing en
toepassingsbereik) en neem
daarin een zorgplicht op,
eventueel aangevuld met
concrete maatregelen die bij de
activiteit getroffen moeten
worden of normen die daarbij
aangehouden moeten worden.

Richt in het omgevingsplan een
paragraaf in voor de activiteit
(incl. artikel aanwijzing en
toepassingsbereik) en neem
daarin een informatieplicht,
gegevens en bescheiden een
zorgplicht en (desgewenst)
overige algemene regels op.
Daarbij kan gebruik worden
gemaakt van de standaardformuleringen zoals opgenomen in
paragraaf 3.3 van de handleiding
voor de omgevingsplanmaker.

Richt in het omgevingsplan een
paragraaf in voor de activiteit
(incl. artikel aanwijzing en
toepassingsbereik) en neem
daarin een meldplicht, gegevens
en bescheiden een zorgplicht en
(desgewenst) overige algemene
regels op. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van de
standaardformuleringen zoals
opgenomen in paragraaf 3.3 van
de handleiding voor de omgevingsplanmaker.

NEE
U moet werkingsgebieden opstellen
en per werkingsgebied de deelstappen doorlopen.

Doorloop
Activiteit stappen B
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Neem geen afwijkende normadressaat
op (als u een generieke bepaling over
normadressaat hebt opgenomen).

Stap voor stap het omgevingsplan inrichten

JA

JA

STAP 3

Hoe wil ik een
activiteit regelen?

B

Begrippen

Algemene
beoordelingsregels

Beheer-, onderhouden gedoogplichten

Is de normadressaat degene
die de activiteit verricht?

Zijn er beheer-, onderhoudsverplichtingen/
gedoogplichten?

JA
NEE

JA

JA
NEE

Neem zo'n algemene
beoordelingsregel op.
(zie voorbeeld in casco)

Neem hiervoor een
regeling op in hoofdstuk 6
van het casco.

Bepaal of regels voor
kostenverhaal, financiële
compensatie of nadeelcompensatie nodig zijn.

Zijn er procedureregels
zoals aanwijzingsbesluiten,
adviezen, of participatie?

Kostenverhaal en
financiële bijdragen.

JA

Kan worden volstaan
met de voorbeeldbegrippen uit de database
begrippen van de VNG?

De begrippen die in de Ow zijn
gedefinieerd, hoeft u niet over te
schrijven in het omgevingsplan. U hoeft
geen begrippen toe te voegen.
Via annotaties kunt u de woorden
koppelen aan de regels of begrippen
in de Ow.

Leidt deze
activiteit tot
kosten voor
publieke
werken?

NEE
Formuleer uw
eigen begrip,
betrek daarbij de
“Formuleringscriteria voor
begrippen”

Voldoet het
verband tussen
de activiteit en
de kosten aan de
criteria profijt,
proportionaliteit
en toerekenbaarheid?

JA

NEE

Nadeelcompensatie. Eind 2020 volgt
een beslisschema en modelverordening nadeelcompensatie.

Procedureregels

Kan worden volstaan met de
begripsbepalingen in de AMvB’s?

JA
Neem het begrip
en definitie uit
de database op
in uw
omgevingsplan.

Schrap het begrip uit het
tijdelijk deel van het
omgevingsplan.
Formuleer een eigen
begrip en neem dit op in
het definitieve deel van
het omgevingsplan.
Betrek daarbij de
"formuleringscriteria
voor begrippen".
(zie Handleiding
Database Begrippen)

JA
Neem het
begrip van het
tijdelijke
omgevingsplan over in
het definitieve deel van
het omgevingsplan

U hoeft geen algemene
beoordelingsregel op te
nemen.

U hoeft geen regeling
op te nemen.

Financiële
bepalingen

NEE

NEE

Kan er worden volstaan met betekenis zoals bekend in
algemeen spraakgebruik of met een synoniem? Of kan
worden volstaan met de begripsbepalingen in
de Omgevingswet (bijlage 1) ?

Is er nog een algemene
beoordelingsregel nodig
om toch in afwijking van
specifieke (beoordelings)regels een omgevingsvergunning te kunnen
verlenen?

Volstaat het begrip uit
de bruidsschat en wilt u
het overnemen?

JA

Is het begrip opgenomen in de
bruidsschat?
(hoofdstuk 22 tijdelijke omgevingsplan)

Neem een afwijkende normadressaat op.

Activiteit stappen 3B
Maak o.b.v. de uitkomst van
stappen 3A per activiteit een
schematische weergave van
werkingsgebieden en een
beslistabel. Doorloop vervolgens
per activiteit stappen 3B.

NEE

NEE
Normadressaat

Verklaar de AMvB’s van overeenkomstige
toepassing, tenzij daar expliciet van
wordt afgeweken
(zie voorbeeldregel 1.1 van het casco).

JA
Wordt een
activiteit
bedoeld in
art x.x
Omgevingsbesluit
toegelaten?

NEE
NEE

NEE

JA

Is er een overeenkomst met de
initiatiefnemer
afgesloten op
grond waarvan die
kosten worden
verhaald?

Is er sprake van een functionele samenhang
tussen de activiteit en de beoogde ontwikkelingen
en is de bekostiging van de ontwikkelingen niet
anderszins verzekerd?

VTH

NEE
U moet regels over
kostenverhaal opnemen

JA

Zijn er strafbepalingen
of overige regels voor
VTH aan de orde?

U kunt regels over
financiële bijdragen
opnemen.

NEE

U hoeft geen regels over
kostenverhaal op te
nemen.

JA
U hoeft geen regels
op te nemen.

U hoeft geen regels over
kostenverhaal op te
nemen.

U hoeft geen regels
over kostenverhaal of
financiële bijdragen op
te nemen.

Neem hierover regels op in
hoofdstuk 8 van het casco.

NEE

JA

NEE

Neem een regeling op in
hoofdstuk 9 van het casco.

U hoeft geen regels
op te nemen.

Monitoring
Wilt of moet u
monitoringsbepalingen
opnemen?

JA
NEE

Neem hierover regels op in
hoofdstuk 10 van het casco.

U hoeft geen regels
op te nemen.

JA
Overgangsrecht

Is er overgangsrecht
noodzakelijk?

NEE

Neem een regeling op in
hoofdstuk 10 van het casco.

U hoeft geen overgangsrecht te regelen.
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