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Opdracht van 
de 
Omgevingswet

evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties 

rekening houden met 
samenhangende aspecten en 
onderdelen van de fysieke 
leefomgeving 



Omgevingsplan

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van bestemmingsplan: 

hele ambtsgebied 

onbepaalde tijd 

karakter van een verordening 

bestemmingen losgelaten 

activiteiten reguleren en niet zozeer functies 



Hoe te reguleren?



Doel van milieueffectrapportage

Doel van het omgevingsplan 
• Evenwichtige toedeling van functies aan locaties voor het grondgebied

• Rekening houden met samenhangende aspecten en onderdelen van de 
fysieke leefomgeving 

• De omgevingseffecten in beeld brengen zodat het milieubelang een 
volwaardige rol kan innemen bij de besluitvorming

• Nevendoelen: transparantie & participatie



Handreiking milieueffectrapportage voor 
omgevingsplannen



Staalkaarten

• Voor omgevingsplan

• Voorbeeld en inspiratie, geen
model 

• (juridische) regels

• Gebied of thema



Verband staalkaart en onderdelen mer



ONTWERPVRAGEN OMGEVINGSPLAN 



Ontwerpvragen 1/3
Wat willen we waar regelen en waarom?



Ontwerpvragen 2/3
Wat zijn de kaders?



ontwerpvragen 3/3
Hoe willen we het regelen  



Gebiedsbeschrijving en beslistabellen

• Gebiedsbeschrijving: noodzakelijke tussenstap (nodig om 
doelen en specificaties te kunnen opstellen).



• Transformatiegebied binnen 
bestaand stedelijk gebied

• Huidig gebruik: sport, volkstuinen, 
bedrijvigheid (bierbrouwerij)

• Bierbrouwerij gaat op termijn weg 
(binnen 15 jaar)

• Gebied valt uiteen in drie 
deelgebieden

• HOV op termijn niet onmogelijk

Casus



Voorbeeld



Verband staalkaart en onderdelen mer



MER past zich aan op plan
Gesloten of open plan?

Specifieke functies, gedetailleerde regels 
(“bestemmingsplan”)

Flexibele functies, open normen, doelen





Toepassen stappen mer en Omgevingsplan
Doel
‘wat wil ik bereiken’

Gesloten: concreet & locatiespecifiek

Open: welke belangen behartigen? Welke randvoorwaarden en 
spelregels passen daarbij? 



Toepassen stappen mer en Omgevingsplan
Alternatieven
‘hoe kan hetzelfde doel op een andere manier gehaald 
worden?’

Gesloten: alternatieven voor concreet initiatief, 
variaties per ambitie, bandbreedten

Open: overweeg ‘hoeken van het speelveld’, ‘mate van 
sturen’ en ‘breder bestemmen of niet’



Toepassen stappen mer en Omgevingsplan
Foto van de leefomgeving



Handreiking mer voor omgevingsplan

https://commissiemer.nl/documenten/0000
0532.pdf

https://vng.nl/nieuws/integrale-
staalkaartenhandboek-omgevingsplan-
beschikbaar

https://vng.nl/nieuws/handreiking-
milieueffectrapportage-voor-
omgevingsplannen

https://vng.nl/nieuws/integrale-staalkaartenhandboek-omgevingsplan-beschikbaar
https://vng.nl/nieuws/integrale-staalkaartenhandboek-omgevingsplan-beschikbaar
https://vng.nl/nieuws/handreiking-milieueffectrapportage-voor-omgevingsplannen


MER en omgevingsplan
/ hand in hand

Goede regelgeving 
begint bij goede 
voorbereiding 

Geen doelloze regels 
opstellen 

Verschillende 
mogelijkheden kennen 

en inzetten 

Verbeteren en 
aanscherpen


