Contactpersoon
<Eric van Capelleveen>, Sandra
van Wijngaarden

M <0653260109>

Notitie

E.vanCapelleveen@geonovum.nl

Algemene reactie op vragen/opmerkingen consultatie
V085 versie STOP-TPOD standaarden.

S.vanWijngaarden@geonovum.nl
Datum
juli 2018

In deze memo wordt vanuit het DSO-project PR04 een reactie gegeven op een aantal algemene opmerkingen en reacties van de publieke
consultatie van de V085 versie van de STOP-TPOD standaarden. De reacties worden per document (inzender) en per vraag/reactie gegeven.
We noemen eerst de vraag en dan ons antwoord en (eventueel) te nemen actie.
Dit is de derde ronde reacties van uit het DSO-project PR04. In deze ronde wordt antwoord gegeven op de vragen die direct te
beantwoorden waren door het DSO-project PR04 en zijn enkele reacties die om uitzoekwerk vroegen beantwoord. Tevens heeft het DSO
project PR04 enkele vragen uitgezet bij derden (o.a. de BLM’ers, EB of het DSO programma). Hiervan zijn ook al enkele antwoorden
opgenomen in deze ronde.
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Reactie

Deze artikelen in samenhang gelezen leveren op dat het
omgevingsplan als geheel dient te voldoen aan de
evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit
wordt ondersteund doordat omgevingsplanactiviteiten
die afwijken van het omgevingsplan ook moeten voldoen
aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Dat betekent dat ook een bouwactiviteit in afwijking van
het omgevingsplan aan die eis moet voldoen; die eis geldt
niet uitsluitend voor gebruiksactiviteiten. In de TPOD
Omgevingsplan is een belangrijk uitgangspunt dat
functietoedeling (gebruiksactiviteit) strikt gescheiden is
van overige activiteiten. Dat blijkt uit de gehanteerde
hoofdstukindeling in paragraaf 2.5 en uit paragraaf 2.6.
Ook tijdens de verdiepingssessie over de standaarden die
op 12 maart 2018 is georganiseerd is dat uitgangspunt

Dit punt is onderkend en wordt aangepast in het toepassingsprofiel. De
hoofdstukindeling wordt nader bezien, waarbij er geen scheiding meer komt in
regels over activiteiten die aan functies zijn gekoppeld en regels over activiteiten
niet aan functies zijn gekoppeld.

nog eens bevestigd. Voorts worden de regels over de
functietoedeling in de TPOD Omgevingsplan enkel
beschouwd als regels over gebruiksactiviteiten waardoor
de categorie overige activiteiten moet worden
geïnterpreteerd als regels voor alle andere activiteiten.
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Reactie

Het is denkbaar dat zo’n strikte scheiding in
praktijksituaties niet toereikend is. Vanuit de bedoeling
van de artikelen 4.1 en 4.2 van de wet gedacht is die
strikte scheiding niet noodzakelijk en mogelijk zelfs in heel
wat gevallen ongewenst. Het komt de integratiegedachte
van de Omgevingswet ook niet ten goede als er een
dergelijke scheiding wordt aangebracht. Het zal in de
praktijk dus voorkomen dat geen strikte scheiding wordt
gehanteerd. Daarop is aanvulling van de TPOD dringend
gewenst

Zoals al aangegeven wordt de hoofdstukindeling nader bezien, waarbij er geen
scheiding meer komt in regels over activiteiten die aan functies zijn gekoppeld en
regels over activiteiten niet aan functies zijn gekoppeld.
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Reactie

Voor het kunnen faciliteren van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties zonder strikte
scheiding ligt het voor de hand hoofdstuk 2 in de TPOD
‘Functietoedeling en bijbehorende activiteiten’ bij de
onderwerpen die in hoofdstuk 3 staan, onder te brengen
en te vernoemen naar ‘regels over gebruiksactiviteiten’.
Op die manier kan het uitgangspunt van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties op een hoger niveau
beschouwd worden als een eis waaraan het
omgevingsplan als geheel moet voldoen (en niet alleen de
regels in hoofdstuk 2).

Zoals al aangegeven wordt de hoofdstukindeling nader bezien, waarbij er geen
scheiding meer komt in regels over activiteiten die aan functies zijn gekoppeld en
regels over activiteiten niet aan functies zijn gekoppeld. Overigens geldt het
vereiste van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties niet alleen voor
gebruiksactiviteiten. Bij Invoeringswet Omgevingswet is de tekst van en de
toelichting bij artikel 4.2 van de Omgevingswet verduidelijkt.

