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INTRODUCTIE
Staalkaart
Deze module over begripsbepalingen is een onderdeel van de staalkaart
Aanvullingsbesluit bodem in het omgevingsplan en dient daarom in samenhang met
module I (introductie en leeswijzer), module II (algemene toelichting op de
varianten) en een of meer van de modules IV tot en met XI (over verschillende
activiteiten) te worden gelezen.
Kaders
In de bruidsschat is een artikel over begripsbepalingen opgenomen (artikel 1.1). Dat
artikel maakt van rijkswege onderdeel uit van het tijdelijk deel van het
omgevingsplan.
In deze module is een voorbeeld opgenomen van een artikel die afwijkt van het
artikel in de bruidsschat. In de artikelsgewijze toelichting is daar een uitleg over
opgenomen.
Casco
De voorbeeldregels over de begripsbepalingen zijn in de structuur van het Casco
gezet. De gemeente kan uiteraard hiervan afwijken en zelf bepalen of deze structuur
ook voor het eigen omgevingsplan wordt gebruikt en waar de regels worden
geplaatst.
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VOORBEELDREGELS
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 (begripsbepalingen)
1. Begripsbepalingen die, op de dag van de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet en in bijlage I bij het Besluit
activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I
bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I
bij de Omgevingsregeling, zijn van toepassing op hoofdstuk 22 van dit
omgevingsplan.
2. Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat begripsbepalingen voor de toepassing van
hoofdstuk 22 van dit omgevingsplan.
1. Begripsbepalingen die zijn opgenomen in bijlage I bij het Besluit activiteiten
leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het
Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de
Omgevingsregeling, zijn van toepassing op dit omgevingsplan.
2. Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit
omgevingsplan.
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BIJLAGEN BIJ HET OMGEVINGSPLAN
BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN,
BEGRIPSBEPALINGEN
Voor de toepassing van hoofdstuk 22 wordt verstaan onder:
(…)
Voor de toepassing van dit omgevingsplan wordt verstaan onder:
[invullen begripsbepalingen uit modules die worden gebruikt]
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1. (begripsbepalingen)
In het eerste lid van dit artikel zijn de begripsbepalingen van de Omgevingswet en
het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de
Omgevingsregeling van toepassing verklaard op hoofdstuk 22 van dit omgevingsplan.
Het gaat om een zogenaamde statische verwijzing. Dat betekent dat latere
wijzigingen van de begrippen in de Omgevingswet of de AMvB’s geen invloed hebben
op de betekenis van de begrippen in hoofdstuk 22.
Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat de overige begripsbepalingen die voor hoofdstuk
22 nog nodig zijn in aanvulling op de begrippen van de wet, de AMvB’s en de
Omgevingsregeling.
In het eerste lid van dit artikel zijn de begripsbepalingen van het Omgevingsbesluit,
het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl),
het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Omgevingsregeling van toepassing
verklaard op dit omgevingsplan. Het gaat om een zogenoemde dynamische
verwijzing. Dat betekent dat latere wijzigingen van de begrippen in die AMvB’s of de
Omgevingsregeling invloed hebben op de betekenis van de begrippen in dit
omgevingsplan. Dit wijkt af van de oorspronkelijke opzet van artikel 1.1 dat met de
bruidsschat was opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan. Die bepaling ging
namelijk uit van een statische verwijzing. Een statische verwijzing heeft niet de
voorkeur omdat dan iedere keer als een begripsomschrijving wijzigt of als een
begripsomschrijving wordt toegevoegd, het omgevingsplan moet worden aangepast.
Verder vloeit uit artikel 1.1 van de Omgevingswet al voort dat de definities van de
bijlage bij de Omgevingswet van toepassing zijn op de begrippen die in dit
omgevingsplan worden gebruikt.
Bijlage I bij dit omgevingsplan bevat de overige begripsbepalingen die voor dit
omgevingsplan nodig zijn in aanvulling op de begrippen van de Omgevingswet, de
AMvB’s en de Omgevingsregeling.

BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1, TWEEDE LID, VAN DIT OMGEVINGSPLAN,
BEGRIPSBEPALINGEN
In Bijlage I bij artikel 1.1 van dit omgevingsplan zijn in aanvulling op de begrippen
van de Omgevingswet, de AMvB’s en de Omgevingsregeling de overige
begripsbepalingen opgenomen die nog nodig zijn. Deze begrippen worden hieronder
toegelicht.
[invullen toelichting op begripsbepalingen uit modules die worden gebruikt]
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