




Interbestuurlijke vaststelling TPOD 
Voorbereidingsbesluit door OGB
• Wat was afgesproken in OGB van 19-11-2021?

1. Vóór 22 november 2021 een werkplaats 3e tranche om oplossingsrichting meerdere tijdelijk regelingdelen
toe te lichten
2.  Conditionele vaststelling van TPOD Voorbereidingsbesluit in dec. 2021 door OGB

• Conditie was:
‘de oplossing van het issue meerdere tijdelijk regelingdelen is daadwerkelijk succesvol in het DSO-LV is 
geïmplementeerd’

• Na deze werkplaats: 
‘Wanneer aan de condities is voldaan, vervalt het geconditioneerde karakter en is het TPOD 
Voorbereidingsbesluit bestuurlijk vastgesteld. Het OGB zal daarvan in kennis worden gesteld.’ 

• N.B. TPOD’s Instructie en Reactieve interventie zijn interbestuurlijk vastgesteld door OGB op 19-11-2021 en geen onderdeel van deze 
werkplaats.



Voorbereidingsbesluit provincie 
Noord-Holland
Met tijdelijk regelingdelen voor gemeenten Bergen, Schagen en Enkhuizen



Bekendmaking: besluitdeel



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Bergen



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Schagen



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Enkhuizen



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Bergen

Voorbeschermingsregels 
gelden voor hele 
gemeente



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Schagen

Voorbeschermingsregels 
gelden voor hele 
gemeente



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Enkhuizen

Voorbeschermingsregels 
gelden voor hele 
gemeente



DSO-viewer: door 
voorbereidingsbesluit is 
een toelichting aan de 
omgevingsplannen van de 
drie gemeenten 
toegevoegd

(technisch niet juist 
uitgevoerd)

Vraag: is dit toelichting op 
voorbeschermingsregels, 
of toelichting/motivering 
bij besluit?



Voorbereidingsbesluit ministerie 
EZK
Met tijdelijk regelingdelen voor gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal



Bekendmaking: besluitdeel



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Borsele



Bekendmaking: GIO-pagina 
van het GIO  
‘Voorbeschermingsregels 
gemeente Borsele’



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Kapelle



Bekendmaking: GIO-pagina 
van het GIO  
‘Voorbeschermingsregels 
gemeente Kapelle’



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Reimerswaal



Bekendmaking: GIO-pagina 
van het GIO  
‘Voorbeschermingsregels 
gemeente Reimerswaal’



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Borsele

Voorbeschermingsregels 
gelden alleen waar de 
hoogspanningsverbinding 
komt



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Kapelle

Voorbeschermingsregels 
gelden alleen waar de 
hoogspanningsverbinding 
komt



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk 
regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan 
gemeente 
Reimerswaal

Voorbeschermings-
regels gelden alleen 
waar de 
hoogspannings-
verbinding komt



DSO-viewer: door 
voorbereidingsbesluit is 
aan de bijlagen van de 
omgevingsplannen van de 
drie gemeenten een 
bijlage van het tijdelijk 
regelingdeel toegevoegd



Conclusies praktijkproef TPOD 
voorbereidingsbesluit
• Met STOP en TPOD voorbereidingsbesluit kan gemaakt worden:

• een voorbereidingsbesluit dat een tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels 
toevoegt aan het eigen omgevingsplan

• een voorbereidingsbesluit dat een tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels 
toevoegt aan omgevingsplan meerdere gemeenten

• De keten gaat correct om met voorbereidingsbesluiten:
• een voorbereidingsbesluit dat een tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels 

toevoegt aan één omgevingsplan wordt correct bekend gemaakt en in de DSO-
viewer wordt het tijdelijk regelingdeel bij het omgevingsplan van de juiste gemeente 
getoond

• een voorbereidingsbesluit dat een tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels 
toevoegt aan de omgevingsplannen van meerdere gemeenten wordt correct bekend 
gemaakt en in de DSO-viewer wordt het tijdelijk regelingdeel bij de 
omgevingsplannen van de juiste gemeenten getoond



Interbestuurlijke vaststelling TPOD 
Voorbereidingsbesluit door OGB
• Wat was afgesproken in OGB van 19-11-2021?

1. Vóór 22 november 2021 een werkplaats 3e tranche om oplossingsrichting meerdere tijdelijk regelingdelen
toe te lichten
2.  Conditionele vaststelling van TPOD Voorbereidingsbesluit in dec. 2021 door OGB

• Conditie was:
‘de oplossing van het issue meerdere tijdelijk regelingdelen is daadwerkelijk succesvol in het DSO-LV is 
geïmplementeerd’

• Na deze werkplaats: 
‘Wanneer aan de condities is voldaan, vervalt het geconditioneerde karakter en is het TPOD 
Voorbereidingsbesluit bestuurlijk vastgesteld. Het OGB zal daarvan in kennis worden gesteld.’ 

• N.B. TPOD’s Instructie en Reactieve interventie zijn interbestuurlijk vastgesteld door OGB op 19-11-2021 en geen onderdeel van deze 
werkplaats.



Annoteren van 
voorbeschermingsregels met 
activiteiten in relatie tot de 
functionele structuur



Annoteren met activiteiten - 1

Wanneer omgevingsdocumenten worden geannoteerd met 
activiteiten, worden die activiteiten toegevoegd aan de functionele 
structuur.

Bij het annoteren van voorbeschermingsregels met activiteiten:

• voorbereidingsbesluit van een gemeente: de activiteiten komen in de 
functionele structuur van de gemeente, op dezelfde manier als 
activiteiten van reguliere omgevingsplan-regels

• voorbereidingsbesluit van een provincie gericht op eigen 
omgevingsverordening: de activiteiten komen in de functionele 
structuur van de provincie, op dezelfde manier als activiteiten van 
reguliere omgevingsverordening-regels



Annoteren met activiteiten - 2

Bij het annoteren van voorbeschermingsregels met activiteiten:

• voorbereidingsbesluit van Rijk of provincie gericht op omgevingsplan:
• de activiteiten komen in de functionele structuur van de gemeente:

• Hoogste activiteit (structuuractiviteit) van tijdelijk regelingdeel is ‘Activiteit gereguleerd 
in <naam tijdelijk regelingdeel>’
→ ieder tijdelijk regelingdeel voegt een eigen structuuractiviteit toe

• Bovenliggende activiteit daarvan is ‘Activiteit gereguleerd in het omgevingsplan <naam 
gemeente>’

• Bij het verwerken van voorbeschermingsregels in reguliere regels annoteert 
gemeente met eigen activiteiten

• Na het vervallen van alle voorbeschermingsregels uit een 
voorbereidingsbesluit verwijdert de gemeente de structuuractiviteit ‘Activiteit 
gereguleerd in <naam tijdelijk regelingdeel>’



Activiteit met gevolgen voor de 
fysieke leefomgeving

Activiteit gereguleerd in het 
omgevingsplan [gemeentenaam]

Activiteit gereguleerd in 
omgevingsplanregels van rijkswege

Hier de activiteiten gereguleerd in 
de bruidsschat

Activiteit gereguleerd in [naam 
tijdelijk regelingdeel]

Hier de activiteiten gereguleerd in 
dit tijdelijk regelingdeel

Activiteit gereguleerd in [naam 
tijdelijk regelingdeel]

Hier de activiteiten gereguleerd in 
dit tijdelijk regelingdeel

Hier een activiteit gereguleerd in het 
nieuwe deel van het omgevingsplan

Hier de activiteiten onder 
bovenliggende activiteit

…

...

De ’tak’ in het 
omgevingsplan voor 
de bruidsschat-
activiteiten.
Ontstaat bij laden 
van de bruidsschat.

De hoogste 
activiteit van ieder 
omgevingsplan. 
Ontstaat bij laden 
van de bruidsschat.

Activiteiten die 
gemeenten tzt
annoteren in het 
nieuwe deel van 
het omgevingsplan

De hoogste activiteit van 
1 tijdelijk regelingdeel, 
door het betreffende 
bestuursorgaan te 
annoteren

Er is geen standaard ‘bakje’ 
voor tijdelijke regelingen. 
Hogere bestuursorganen 
moeten in hun tijdelijk 
regelingdeel een hoogste 
activiteit opnemen en deze 
onder de hoogste activiteit 
van het omgevingsplan per 
gemeente plaatsen.

Functionele structuur voor omgevingsplan, met activiteiten vanuit tijdelijk 
regelingdeel voorbereidingsbesluit Rijk of provincie

Vetgedrukte activiteiten zijn 
standaard aanwezig in de 
functionele structuur bij IWT.
Vetgedrukte en onderstreepte 
activiteiten mogen niet 
verwijderd worden door de 
gemeente.
Activiteiten in schuinschrift
worden tzt door gemeente of 
hoger bestuursorgaan 
toegevoegd.

De hoogste activiteit van 
1 tijdelijk regelingdeel, 
door het betreffende 
bestuursorgaan te 
annoteren


