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In principe staan uw camera en microfoon uit. Vragen kunt u 
stellen via de chat. Bij iedere sessie zit een moderator vanuit 
Provero die de chat in de gaten houdt en in overleg met de spreker 
bepaalt wanneer hij/zij de vragen voorlegt. 

Neemt u deel via Citrix? Dan is het helaas niet mogelijk om uw 
camera te gebruiken. Als u de mogelijkheid heeft, raden wij u aan 
om in te loggen via een andere laptop of bijvoorbeeld via een iPad. 
Deelnemen aan de sessies kan natuurlijk gewoon wel en vragen via 
de chat ook. 

Uiteraard kunt u na afloop ook nog direct contact opnemen met de 
spreker voor uw specifieke vragen. Zoek de spreker op in het 
systeem en start de chat.  Zo kunt u ook chatten met andere 
deelnemers.

Sheets van alle sessies vindt u na afloop op de website van Provero 
(www.provero.nl)

Even vooraf

Wij wensen u veel plezier!

http://www.provero.nl/
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Artikel 5.1 lid 1: vergunningvrij bij amvb aangewezen

a. omgevingsplanactiviteit

b. rijksmonumentenactiviteit

c. ontgrondingsactiviteit

d. stortingsactiviteit op zee

e. natura2000 activiteit

f. jachtgeweeractiviteit

g. valkeniersactiviteit

Vergunningplichtige activiteiten:



Artikel 5.1 lid 2: vergunningplicht bij amvb aangewezen

a. bouwactiviteit

b. milieubelastende activiteit

c. lozingsactiviteit

d. waterontrekkingsactiviteit

e. mijnbouwlocatieactiviteit

f. beperkingengebiedactiviteit (weg, waterstaatswerk, luchthaven, spoor, installatie in 

waterstaatswerk)

g. flora- en fauna-activiteit

Vergunningplichtige activiteiten:



Artikel 5.3

Omgevingsvergunning waterschapsverordening

Artikel 5.4

Omgevingsvergunning omgevingsverordening

Decentrale vergunningenstelsels:



a. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald 
dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te 
verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan,

b. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald 
dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te 
verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of

c. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.
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Omgevingsplanactiviteit



• Grondslagen in paragraaf 5.1.3 Ow

• Uitwerking in het H8 Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingsregels



Beoordeling omgevingsplanactiviteit (afdeling 8.1 
Bkl)

• Als de omgevingsplanactiviteit niet in strijd is met de ‘binnenplanse’ 

beoordelingsregels: vergunning wordt verleend (8.0a Bkl)

• Voldoet de omgevingsplanactiviteit niet aan ‘binnenplanse’ 

beoordelingsregels of ontbreken deze beoordelingsregels:

– vergunning wordt alleen ‘buitenplans’ verleend met het oog op 

‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’

– en alleen als voldaan wordt aan rijks- en provinciale 

instructieregels (zie verder 8.0b/c/d/e Bkl)
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Artikel 7.207b (omgevingsplanactiviteit)
1. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van 
de wet, worden, als het gaat om een activiteit waarvoor in het 
omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder 
omgevingsvergunning te verrichten, de gegevens en bescheiden 
verstrekt die op grond van het omgevingsplan bij die aanvraag moeten 
worden verstrekt.
2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit worden de gegevens en bescheiden verstrekt 
die nodig zijn om de gevolgen van die activiteit te beoordelen voor: 
a. een evenwichtige toedeling van functies aan locaties; 
b. de op grond van de artikelen 2.22 en 2.24 van de wet gestelde regels 
over omgevingsplannen en de op grond van de artikelen 2.33 en 2.34 
van de wet gegeven instructies over omgevingsplannen; en
c. het uitvoeren van een project waarvoor een projectbesluit is 
vastgesteld door een bestuursorgaan van de provincie of het Rijk.

Omgevingsregeling: aanvraagvereiste



Voorbereidingsprocedure H16 Ow

• Hoofdregel: reguliere procedure (paragraaf 16.5.2 Ow: 
8wk+4wk bij instemming+6wk bij verlenging)

• Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

• Uitgebreide procedure (paragraaf 16.5.3 Ow: afd. 3.4 Awb, 

6 mnd+6wk bij verlenging) ingeval: 

– Mer vereist – 16.50 Ow

– bij amvb aangewezen geval – 16.65 lid 1 Ow/10.24 Ob

– de aanvrager verzoekt/instemt – 16.65 lid 1 Ow
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Voorbereidingsprocedure

Uitgebreide procedure bij eigen beslissing bevoegd gezag, 
16.65, lid b, Ow, bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit met:

• mogelijk aanzienlijke gevolgen voor fysieke leefomgeving

• naar verwachting verschillende belanghebbenden met 
bedenkingen

• zienswijze aanvrager
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Participatie – 16.55 lid 7 Ow

• Generiek aanvraagvereiste: aangeven of en 
hoe derden zijn betrokken en wat de 
resultaten daarvan zijn

• Gemeenteraad kan gevallen van buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten aanwijzen waarin 
participatie en overleg met derden verplicht 
is (als benw bevoegd gezag zijn)
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Betrokkenheid gemeenteraad bij 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Aanwijzing van gevallen voor bindend advies (art 
16.15a Ow 4.21 Ob): aanwijzing in omgevingsplan 
zelf niet logisch

Aanwijzing van gevallen waarbij participatie 
verplicht is voor indiening van de aanvraag (art 
16.55, lid 7, Ow): aanwijzing in omgevingsplan zelf 
niet logisch
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Provinciale betrokkenheid bij 
omgevingsplanactiviteit

GS hebben advies en instemmingsrecht bij een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover 
het betreft een door GS aangewezen geval 



Inwerkingtreding - 16.79 Ow

Hoofdregel: dag na dag van bekendmaking/mededeling

Bevoegd gezag bepaalt in de omgevingsvergunning 
inwerkingtreding vier weken na bekendmaking/mededeling als:

a. activiteit binnen vier weken kan leiden tot 
onomkeerbare wijziging bestaande toestand

b. beoordelingsregels strekken er toe de bestaande 
toestand te beschermen

Verdere opschorting bij Vovo

Spoedeisende omstandigheden: bevoegd gezag kan eerdere 
inwerkingtreding bepalen
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Overgangsrecht

4.13 IwOw: gelijkstelling > onherroepelijke vergunning oud recht 
geldt als Ow-vergunning voor die activiteit

Wabo omgevingsvergunning voor de a en c activiteit (planologie 
en bouwen) geldt als vergunning voor een omgevingsplanactiviteit 
voor bouwactiviteit, het instandhouden en in gebruik nemen van 
het te bouwen bouwwerk (ex 22.26 bruidsschat).

Vraag: waarmee wordt een ‘enkele’ Wabo c-vergunning voor een 
bouwproject gelijkgesteld?
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Overgangsrecht

• Artikel 12.27a Bkl (tijdelijke beoordelingsregel 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit)
Bij de toepassing van artikel 8.0a, tweede lid, is in 
ieder geval sprake van een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties voor zover de activiteit niet in 
strijd is met een eerder verleende 
omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit.
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