
Beleidsarme omzetting 
Tussenstand 

Beeldvormende ronde commissie 
ruimte, 11 april 2018 



Ambitie Omgevingswet 



Aantal 
tussenstappen 



Bedoeling beleidsarme omzetting 
• Creëren overzicht 
• Opruimen en weggooien 
• Opnieuw inrichten 
• Oppoetsen 



Uitgangspunten 
 
1.Reikwijdte: meegenomen wordt beleid en regelgeving van fysieke  domein.  
2. Resultaat: Beleid en regelgeving is actueel: oud beleid & regelgeving wordt 
ingetrokken of geactualiseerd. 
3. Beleidsarm: ruimte voor opschonen en integreren van teksten. GEEN 
vernieuwing beleid. 
4. Samenhang Flevolandstraks:  Indien aanpassing van beleid nodig is voor 
opgave, is vernieuwing onderdeel van uitwerking opgaven.  
5. Digitaal systeem: De omzetting wordt uitgevoerd conform de huidige 
standaarden van www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

 

 



Wat wel/niet meenemen 
Wel 
• OPF 2006 en beleidsnota’s 

fysieke domein 
• Samenvoeging drie  

verordeningen 

Niet 
• Economisch programma, 

cultuurbeleid, R&T 
• Beleidsregels  
• Actuele uitvoeringsplannen 
(inpassingsplannen, N2000 
beheerplannen, regioplan 
wind) 



Uitgevoerde acties 
• Overzicht bestaand beleid 
• Samenhang beleidsthema’s 
• Afstemming opgaven omgevingsvisie 



Analyse bestaand beleid 
• Meeste ‘op te ruimen’ in Omgevingsplan Flevoland 2006 
• Onderdelen niet-fysiek beleid zijn vaak al verankerd in andere 

(nieuwere) nota’s  
• Teksten kunnen compacter 
• Beleid versnipperd & veel overlap tussen nota’s.   

 
 Toewerken naar 1 samenhangend digitaal systeem. 

  



Analyse bestaande regelgeving 
• Huidige 3 verordeningen beleidsarm samenvoegen 
• Aantal quick wins mogelijk, bv. verbeteren koppeling 

tekst & kaartbeeld + redactieslag in teksten  
 

• Bijvangst: overzicht - werk aan de winkel voor 
verdere anticipatie op Omgevingswet 



Bouwen backoffice 0.1 



Dilemma’s beleidsprogramma’s 



Zeer recent vastgesteld/fysiek 
domein 

 
Wel meenemen in omzetting 



    
Breed gedeelde ambities (bv 

duurzame energie) zijn nog niet 
opgenomen in bestaande 

beleidsteksten 
In redactieslag omzetting wel 

toevoegen 



Bestaande formulering soms erg 
rigide 

 
Meer positief/ruimte scheppend 

redigeren 



Dilemma’s verordening 



  
Aanvullende procedureregels in 

bestaande verordening 
 

Nu nog niet aanpassen, eerst 
bespreken met betreffende 

partners 



 
 
  Vergunning & ontheffingsplicht 

vervangen door vrijstelling 
 
Gebaseerd op uitvoeringspraktijk, 

meenemen als beleidsarm 



 
 

Indieningsvereisten die in de 
verordening staan 

 
Op termijn verplaatsen naar 

beleidsregels 
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