
WELKOM 
Stappenplan Bopa en  

wijzigen omgevingsplan 



 
 

Praktische afspraken 

Zet uw camera en microfoon uit. 
 

Vragen kunt u stellen via de chat.  
 

De presentatie vindt u na afloop op: 
www.provero.nl 

 

http://www.provero.nl/


 

Agenda: 

 

1. Aanleiding en vraagstukken 

2. Aanpak projectteam 

3. Betrokkenheid regio en ketenpartners 

4. Toelichting stappenplan 

5. Lessons learned 

 

Indeling presentatie 



 

1. Aanleiding en vraagstukken 



Aanleiding en vraagstukken 

 

1. Regio heeft besloten om samen te werken vanwege gedeelde 

vraagstukken 

 

2. Regio heeft gezamenlijke behoefte aan stappenplannen met 

procesmatige en inhoudelijke handvatten voor Bopa en wijzigen 

omgevingsplan 

 

3. In uitvraag zijn deze vragen geconcretiseerd (zie volgende dia voor 

een greep uit de vraagstukken) 

 

4. Naast de stappenplannen werken we aan een basisset regels voor 

nieuwe woonontwikkelingen (casco voor transitiefase) 

 

 

 

 

Aanleiding en vraagstukken 



Regiobrede vragen (greep uit de vragen): 

• Wanneer kan met een Bopa gewerkt worden en wanneer is een wijziging 
van het omgevingsplan noodzakelijk?  

• Welke stappen moeten op welk moment door welk bestuursorgaan 
doorlopen worden om het omgevingsplan te wijzigen?  

• Waar bestaat de evenwichtige toedeling van functies aan locaties uit? 
Hoe veel breder moet er worden afgewogen; welke thema’s/regels zijn 
van belang? 

• Wat zijn de eisen vanuit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het 
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en wat is de afwegingsruimte binnen deze 
regelgeving;  

• Wat zijn de eisen vanuit de instructieregels van de provinciale 
verordening en de afwegingsruimte binnen deze regeling;  

• Waaraan moet een aanvraag om een wijziging OP en Bopa voldoen?  

• Wat zijn de wettelijke indieningsvereisten voor een OP en Bopa, welke 
gegevens en onderzoeken zijn noodzakelijk.  

 

Vraagstukken regio 



 

 

Wat is géén onderdeel van de stappenplannen? 

 

De stappenplannen gaan niet in op de regelsystematiek van het 

omgevingsplan, zoals de plek van de regels, hun werkingsgebieden en 

het maken van toepasbare regels 

 

Kortom: het gaat om de juridisch-inhoudelijke stappen die nodig zijn 

om te komen tot een Bopa of een wijziging van het omgevingsplan 

Afbakening 



 

2. Aanpak projectteam 



 

Projectteam: 

- Twee gemeenten en adviesbureau  

 

Aanpak: 

- Tweewekelijks overleg 

- BRO bereidt notities voor: bespreken in projectgroep. Tegen het licht 

houden aan de hand van praktische vraagstukken.  

 

Gevolg:  

- juridisch-inhoudelijke verdieping  

- meer praktijkgerichte stappenplannen 

 

Aanpak projectteam 



 

3. Inzichten regio 



 

Hoe hebben we de regio en ketenpartners betrokken? 

 

Alle regiogemeenten hebben concept-eindproducten ontvangen en 

gelegenheid gehad om te reageren 

 

Ook ketenpartners zijn op gelijke wijze betrokken 

 

In twee regiopresentaties zijn de afzonderlijke stappenplannen toegelicht.  

 

Na de presentaties hebben de regiogemeenten en de ketenpartners 

opnieuw reacties naar voren gebracht.  

 

 

Betrokkenheid regio en ketenpartners 



 

Belangrijkste inbreng regio: 

 

- Begrijpelijkheid van de materie! 

 

- Dit heeft ertoe geleid dat in plaats van twee stappenplannen één 

totaaldocument is opgeleverd 

 

- Met als resultaat een interactief document met vier componenten: 

 1. stroomschema Bopa of wijzigen omgevingsplan 

 2. stappenplan Bopa 

 3. voorbeeld GoFlo 

 4. stappenplan wijzigen omgevingsplan 

 

 

Betrokkenheid regio en ketenpartners 



 

4. Toelichting stappenplan 



Start van het proces 



Start van het proces 

Toetsen aanvraag direct na de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet: 

a) Ruimtelijke plannen (dus de ‘oude’ bestemmings-, wijzigings- 

en uitwerkingsplannen); 

b) Verordeningen die van rechtswege onderdeel zijn van 

omgevingsplan 

c) Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart (ogv het 

Besluit bodemkwaliteit) + verleende ontheffingen ex artikel 51 

Wbb 

d) Bruidsschat 

 

Onderdelen a, b, c en d zijn samen het tijdelijke omgevingsplan 
 

 

Conclusie uit die toets:  

wel of geen strijd met (tijdelijke) omgevingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Omgevingsplan 

Overgangsfase (vanaf inwerkingtreding van de 

Omgevingswet tot 1 januari 2030) 

 

• Welke onderdelen vallen onder sub a en dus ook 

onder het tijdelijke omgevingsplan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plus de bruidsschat 

 

 



 

3. Stroomschema:  

Bopa of wijzigen 

omgevingsplan 



Toelichting stappenplan 

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

Stap 1: 

 

Voldoende concreet en afgebakend bouwplan? 

 

• Zijn alle relevante aspecten zijn te beoordelen?  

• Geen globaal plan dat nadere uitwerking nodig heeft? 

• Gericht op eenmalige toepassing 

 

 

 

Dus niet: een verzoek om te mogen afwijken van de 

standaardgeluidwaarden vooruitlopend op een woningbouwplan! 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

Stap 2:  

Met welke regels van het tijdelijke omgevingsplan is het bouwplan in 

strijd? 

 

• Toets aan bestaande ruimtelijke regels wijzigt niet ten opzichte van de 

bestemmingsplantoets in het huidige recht 

 

• Toets aan bruidsschat: let daarbij op onderscheid dat de bruidsschat 

maakt tussen bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten ten 

opzichte van gevoelige gebouwen 

 

• Toets aan verordeningen die rechtstreeks tot omgevingsplan behoren 

 geurverordening: waarschijnlijk geen strijd omdat gebied voor de 

 gemeente al behoort tot het stedelijke gebied 

 erfgoedverordening: geen strijd 

 grond- en hemelwaterverordening: hemelwaterverordening?   

 GRP bevat bergingseis -> gekoppeld aan verordening?  

 

• Toets aan bodemkwaliteitskaarten 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

Stap 2:  

 

Zijn de regels gesteld met het oog op een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties? 

 

Zo ja, afwijken met Bopa is in beginsel mogelijk 

 

Zo nee, afwijken met Bopa kan alleen als de aanleiding voor het afwijken 

is gericht op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.  

 

Let op onderscheid tussen de verordeningsregels in verschillende stadia! 

- Van rechtswege geïntegreerd 

- Op enig moment geïntegreerd 

- Niet geïntegreerd maar wel aangemerkt als opa 

- Niet geïntegreerd en niet aangemerkt als opa 

 

 

Voor uitleg ETFAL: zie stappenplan Bopa hoofdstuk 3 en stappenplan 

wijzigen omgevingsplan hoofdstuk 3 

 

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

 

 

 

 

 



Bopa of wijzigen omgevingsplan 

Stap 3: 

 

Is een evenwichtige toedeling van functies aan locaties met een Bopa te 

bereiken? 

 

• Moeten spelregels voor bestaande bedrijven op omliggende percelen 

gewijzigd worden om project door te laten gaan? 

 

• Moeten spelregels voor locaties waar bedrijfsactiviteiten beëindigd zijn 

worden veranderd? 

 

Zo ja, Bopa is niet mogelijk 

Zo nee, Bopa kan  

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

Uitkomst stroomschema  

 

 

 

 

 

?? 



Uitkomst stroomschema 

Conclusie: 

 

Stappenplan laat zien wat kan, niet wat moet! 

 

Dus als uitkomst is dat Bopa kan, is dit niet per se het beste instrument. 

Zie hierna de voor- en nadelen.  

       

 

 

 

 

 

 



Keuze Bopa of omgevingsplan 

Voor- en nadelen Bopa: 

 

Voordelen 

 

- Kortere en eenvoudigere procedure: dus meer snelheid 

- Technisch eenvoudiger: alleen plek van projectgebied in DSO 

- (voorlopige) opbouw/ structuur van het omgevingsplan hoeft nog niet vast te 

staan 

 

Nadelen 

 

- Moet uiterlijk voor 2030 alsnog in omgevingsplan geïntegreerd zijn 

- Beschikking leent zich niet voor herhaalde toepassing: bij wijzigingen plan 

moet procedure opnieuw. Geen mogelijkheid voor het stellen van algemene 

regels en binnenplanse opa’s  

- Tot integratie in omgevingsplan is Bopa niet te zien in DSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting stappenplan 

Bopa-procedure 

 



Stappenplan wijzigen omgevingsplan 



Stappenplan wijzigen omgevingsplan 



Stappenplan wijzigen omgevingsplan 



Stappenplan wijzigen omgevingsplan 



Stappenplan wijzigen omgevingsplan 



 

Het stappenplan is inmiddels openbaar gemaakt en te vinden: 

 

 - in de VNG-catalogus 

 - ook gedeeld op Omgevingsweb 

 - hierbij de link 

Stappenplan wijzigen omgevingsplan 

P04277_interactief_rapport_stappenplan_Bopa

_wijzigen_OP_20220120_incl_bijlage_GoFLo.

pdf (vng.nl) 

https://vng.nl/sites/default/files/2022-02/P04277_interactief_rapport_stappenplan_Bopa_wijzigen_OP_20220120_incl_bijlage_GoFLo.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2022-02/P04277_interactief_rapport_stappenplan_Bopa_wijzigen_OP_20220120_incl_bijlage_GoFLo.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2022-02/P04277_interactief_rapport_stappenplan_Bopa_wijzigen_OP_20220120_incl_bijlage_GoFLo.pdf


 

5. Lessons learned 



Wat hebben we geleerd? 

 

- Visualiseren draagt bij aan begrijpelijkheid en totaaloverzicht 

 

- Sparren met meerdere gemeenten over praktijkcases zorgt voor de 

juiste snaar 

 

- Verbinden van de verschillende producten helpt bij praktische 

toepassingsmogelijkheden 

 

- Deze regiobrede vragen en zeker ook het eindproduct kunnen 

landelijk worden gebruikt. 

 

- GoFlo maakt evenwichtige toedeling functies aan locaties 

inzichtelijk 

 

 

 

 

 

Lessons learned 


