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Terugkijken

• 1e bijeenkomst werkplaats: 14 december 2020

• Bijeenkomsten 1 t/m 3b: voorbereiding en maken bestandensets

• Bijeenkomst 4: resultaten praktijkproeven met instructie en 
voorbereidingsbesluit met 1 tijdelijk regelingdeel

• Bijeenkomst 5: resultaten praktijkproeven met voorbereidingsbesluit 
met meerdere tijdelijk regelingdelen

• Bijeenkomst 6: resultaten praktijkproef met reactieve interventie



Praktijkproef TPOD instructie:
Instructie ministerie BZK



Bekendmaking



In DSO-viewer



Resultaten Praktijkproef TPOD Instructie

• Aangeboden aan de keten

• Verwerkt door LVBB

• Bekendgemaakt in Staatscourant

• Zichtbaar in DSO-viewer
• Tekst zichtbaar

• Annotaties met thema zichtbaar, werken als mechanisme voor selectie/filter

• Geometrie (Regelingsgebied en Locatie) zichtbaar 

• Bijlage met overzicht GIO’s zichtbaar
Door een bug in het DSO worden de GIO’s doorgaans dubbel getoond. Het 
blijkt wel goed te gaan als je ze in een tabel zet

√



Praktijkproef TPOD 
voorbereidingsbesluit
Voorbereidingsbesluit gemeente 
Nieuwegein, 1 tijdelijk regelingdeel



Bekendmaking



In DSO-viewer



In DSO-viewer



Resultaten TPOD voorbereidingsbesluit 1 
tijdelijk regelingdeel
• Aangeboden aan de keten

• Verwerkt door LVBB

• Bekendgemaakt in gemeenteblad

• Zichtbaar in DSO-viewer
• Zichtbaar als tijdelijk regelingdeel bij omgevingsplan Nieuwegein
• Tekst zichtbaar
• Geometrie en annotaties (Regelingsgebied, Locaties, Activiteiten) zichtbaar 
• Regelingsgebied van het besluit niet goed toegepast
• Conditie niet zichtbaar
• Weinig onderscheid tijdelijk regelingdeel – hoofdregeling



Praktijkproef TPOD 
voorbereidingsbesluit
Voorbereidingsbesluiten ministerie 
en provincie, meerdere tijdelijk 
regelingdelen



Bekendmaking



In DSO-viewer



Er is een tijdelijk 
regelingdeel per 
omgevingsplan. Hier 
zijn aan een artikel 
over provinciale 
monumenten in 
tijdelijk regelingdeel 
voor het 
omgevingsplan van de 
gemeente Schagen 
alle monumenten van 
de provincie 
gekoppeld. Dat is niet 
de bedoeling.
De provincies vinden 
dit wel makkelijk.



In DSO-viewer



Resultaten TPOD voorbereidingsbesluit 
meerdere tijdelijk regelingdelen
• Aangeboden aan de keten

• Verwerkt door LVBB

• Bekendgemaakt in Staatscourant/provinciaal blad

• Zichtbaar in DSO-viewer
• Tijdelijk regelingdelen zichtbaar bij juiste omgevingsplannen

• Tekst zichtbaar

• Geometrie en annotaties (Regelingsgebied, Locaties, Activiteiten) zichtbaar 

• Conditie niet zichtbaar

• Weinig onderscheid tijdelijk regelingdeel – hoofdregeling



Praktijkproef TPOD reactieve 
interventie
Omgevingsplanwijziging Eindhoven, 
reactieve interventie Noord-Brabant



Reactieve interventie

Werkplaats DSO



Provincie Noord-Brabant

• Veel ervaring met verschillend ingestoken reactieve aanwijzingen. 
Leidend: de minst ingrijpende aanpassing. Soms enkel verbeelding, 
soms regels, soms combi.

• Wilden nu ook verschillende varianten verwerken in de RI
– Interventie op wijzigingbesluit mbt GIO, bestaande uit een toevoeging aan of 

verwijdering van een perceel aan bestaande GIO.
Varianten: hele wijziging of deel wijziging blokkeren.
Uitdaging: wijzigingsbesluit bevat alleen hele nieuwe GIO, niet de wijziging.

– Interventie op wijziging van regels

– Combi bij regelwijziging met nieuwe of gewijzigde GIO

• Vervolgstap na succesvolle test: gedeeltelijke intrekking RI



Wat wilden we in ieder geval testen

–Vindbaarheid reactieve interventie

–Gebruiksvriendelijkheid viewer RI
• Is de RI (zichtbaar) gekoppeld aan specifieke regels of aan het gehele 

omgevingsplan?

• Is de RI die enkel ziet op een specifieke locatie ook alleen daar zichtbaar als 
geklikt wordt op de kaart?

• Is het duidelijk hoe het zit met door ons bijgevoegde GIO's t.o.v. die horen bij 
omgevingsplan?

• Is de onderbouwing/ toelichting van de reactieve interventie en het 
besluit makkelijk te vinden?

–Kan gemeente omgevingsplan 'makkelijk' aanpassen op 
basis van RI

– Juridische status onderdelen omgevingsplan
• Tijdens beroepsfase

• Na beroepsfase





Opzet interventie

Bewust gekozen voor indeling met meer algemene deel overwegingen bij besluit in LVBB en
uitleg bij een specifieke interventie in DSO-viewer:

➢ Besluit met toelichting en artikelsgewijze toelichting:

• Voorafgaand proces, contacten met gemeente, motivering gekozen termijn voor werking, etc:

➢ Tijdelijk regelingdeel met per artikel een interventie-onderdeel en daarbij artikelsgewijze
toelichting:
• De artikelsgewijze toelichting geeft inzicht in de afwegingen voor de interventie. 

Ook kan toegelicht worden waarom op deze specifieke manier wordt ingegrepen – via de GIO, via het 
gedeeltelijk schrappen van regeltekst etc.

Interventies op 3 onderdelen

1. Alle regels over toestaan niet-agrarische detailhandel binnen locatie 'agrarisch met detailhandel' 
en bijbehorende GIO 'geschrapt'

2. Deel regeltekst 'geschrapt' over toestaan kunstwerken ter plaatse van locatie (groentest 2)

3. Regels ter plaatse van de locatie 'Natuur' stonden horeca toe. Dit is niet toegestaan waar 'Natuur' 
overlapt met Landelijk gebied uit onze verordening. GIO bij RI gevoegd waar deel GIO 'Natuur' 

wordt 'geschrapt'.



Hoe is de test verlopen

– Eindhoven heeft het omgevingsplan aangepast

– Wij hebben reactieve interventie geschreven en aangeleverd bij 
Geonovum (word-document)

– Reactieve interventie in PRE door Geonovum

– Toelichting werkte niet (bij geen van de tijdelijke regelingdelen)

– Omgevingsplan Eindhoven kon niet meer gemuteerd worden

– Reactieve interventie verwijderd en op ACC gezet

– Overleg kijken in de ACC

– ACC leeggegooid



Bevindingen: RI te zien bij documentweergave omgevingsplan

• Screenshots Nienke



Bevindingen: Hoofdstuk 1 RI uitgeklapt



Bevindingen: Artikel 1.1: interventie 'agrarisch met detailhandel'



Bevindingen: Artikel 1.2: interventie bouwhoogte in groentest 2



Bevindingen: Artikel 1.3: Interventie bouwen hoofdgebouw 'Natuur'



Bevindingen: Bijlagen



Bevindingen: Bijlage 1



Bevindingen: Toelichting



Openstaande punten/ vragen mbt Omgevingsplan

– Status delen omgevingsplanwaar RI op ziet

• Verwerking RI zo snel mogelijk door gemeente

• Gemeente zorgt ervoor dat RI in viewer niet meer te zien is

– Lijkt ons wenselijk dat bevoegd gezag RI dat na check doet

• Indien RI niet meer zichtbaar, dan in viewer niet duidelijk of bijvoorbeeld artikel zo is gaan luiden 
door RI

– Hoe kom je daar achter?

– Vooral tijdens beroepstermijn belangrijk

– Getroffen regels of gio zijn gedurende behandeling beroepen tegen RI niet onherroepelijk en 
moeten misschien tussentijds weer aangepast worden naar vastgestelde variant bij 
(gedeeltelijke) schorsing RI

– RI pas 'weg' na beroepstermijn? Of na uitspraak?

– Gebruiksvriendelijkheid – burgers verwachten relevante info in 'hun' viewer, nu ineens via LVBB?



Aandachtspunten mbt interventie

– Geometrie tbv interventie: nu alleen handmatige versie, maar hoe straks in praktijk?

• Hele GIO van wijzigingsbesluit: verwijzen naar identificatie/versienr van gemeentelijke GIO – gaat dit
goed in LVBB en DSO viewer?

• Deel van wijziging bestaande GIO: er is geen verschillenbestand bij wijzigingsbesluit. Dwz provincie
moet GIO's met elkaar vergelijken, wijzigingen eruit filteren tbv RI-GIO. 

➢ Vastgestelde GIO niet beschikbaar

➢ Is nooit exact goed ivm verwerking in ander systeem/niet authentiek bestand bronhouder?

– Hoe is de juridische status van de RI zelf te volgen, hoe is de wisselwerking geregeld met 
de effecten daarvan in de DSO viewer:

• schorsing, geheel of gedeeltelijk > verwerken aan RI zijde door provincie, herleving deel wijziging Op, 
te verwerken door gemeente

• Idem voor gehele of gedeeltelijke opheffing schorsing

– Niet kunnen testen: gedeeltelijke 'intrekking' RI: voor heel onderdeel', en gdeeltelijke
intrekking onderdeel, zowel variant voor regels als GIO

• Consolidatie tijdelijk regelingdeel en bijbehorende GIO's

• Heeft ook weer effect op Op gemeente



Vervolg testen?

• Aanpassing door gemeente

• Check provincie

• Bericht 'niet meer zichtbaar' door provincie

• Verschillende statussen

• Gedeeltelijke 'intrekking'


