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Hoe maak je nieuwe initiatieven ruimtelijk mogelijk 

direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet?  

 

 Buitenplanse 
omgevings-
planactiviteit 

Wijziging 
omgevingsplan 
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Wanneer is een BOPA mogelijk? 
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Toepassing BOPA 

• Wettelijk kader 

• Procedure en werkproces 

 



Wat is een OPA? 

Binnenplanse OPA: 

• Als het omgevingsplan bepaalt dat er een vergunning 

nodig is 

 

Buitenplanse OPA (BOPA):  

• Strijd met omgevingsplan 

• Niet mogelijk met binnenplanse OPA 

 

Bijv. voor bouwen, gebruiken, kappen, uitrit aanleggen, 

etc. 

 

Altijd geldt: 

• College is bevoegd gezag 

• Reguliere procedure 8 weken 

• Stimuleren participatie 
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Participatie 

Aanvraagvereiste: 

• aanvrager geeft aan of belanghebbenden 
bij de voorbereiding van de aanvraag zijn 
betrokken; 

• zo ja, hoe en wat de resultaten daarvan 
zijn 

 

Noot:  

Participatie is dus niet verplicht en is bovendien 

vormvrij (gemeenten mogen geen aanvullende eisen 

stellen).  

 



Buitenplanse OPA 

 

• Motivering (opvolger ruimtelijke 
onderbouwing):   

• sprake van evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties 

• voldoen aan de beoordelingsregels van 
het Bkl 

• Onlosmakelijke samenhang verdwijnt 
 

Opvolger van kruimelgeval en uitgebreide 

omgevingsvergunning (art. 2.1, eerste lid, onder c jo. en 

art. 2.12, eerste lid, onder a sub 2º en 3º, Wabo) 

 

 

 

 

 

 

 



Formele procedure BOPA 

 

In principe reguliere procedure o.b.v. par. 16.5.2 
Omgevingswet 

 

Uitzonderingen: 

• in bij AMvB aangewezen gevallen  

• indien m.e.r.-procedure noodzakelijk is 

• bij internationale verplichtingen 

• bij IPPC-activiteiten 

• op verzoek / instemming aanvrager 

• als door college besloten is (bij aanzienlijke gevolgen 

voor fysieke leefomgeving en waartegen verschillende 

belanghebbenden bedenkingen zullen hebben) 

 

Dan uitgebreide procedure o.b.v. afd. 3.4 Awb 

 

 



Formele procedure BOPA 

 

• aanvraag indienen 

• besluitvorming 

• publicatie 

• bezwaar en beroep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvraag indienen 
 

 

 

 

• aanvraag komt binnen via DSO 

• toepassing participatie is aanvraagvereisten, 

participatieplicht in door raad aangewezen 

gevallen 

• kennisgeving aanvraag in Gemeenteblad 

• onlosmakelijke samenhang verdwijnt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besluitvorming 

 

• college is bevoegd gezag 

• toets op ETFAL / brede reikwijdte fysieke 

leefomgeving, ‘schuifruimte’ in instructieregels 

• 8 weken + 6 weken verlenging 

• bindend advies raad in door raad 

aangewezen gevallen 

• geen vergunning van rechtswege 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicatie 

 
• in kennisgeving vermelden dat het om BOPA 

gaat 

• publicatie in DSO als het gaat om: 

• een nieuw te bouwen hoofdgebouw of 

een andere bouwwerk buiten de 

bebouwde kom met een oppervlakte van 

meer dan 150 m2 of een hoogte van 

meer dan 40 m;  

• een activiteit die niet in 

overeenstemming is met een aan een 

locatie toegedeelde functie. 

• dan kennisgeving + vlak (locatie) conform 

STOP/TPOD aanleveren aan LVBB  

• in lokale bladen / andere media 

 



Bezwaar en beroep 

• bezwaar, beroep en hoger beroep (bij 

uitgebreide procedure: zienswijze, beroep en 

hoger beroep) 

• in werking daags na bekendmaking 

• uitzondering: pas na vier weken als de 

activiteit kan leiden tot een wijziging van een 

bestaande toestand die niet kan worden 

hersteld, en de regels over het verlenen van 

de omgevingsvergunning ertoe strekken die 

bestaande toestand te beschermen 
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Wijziging omgevingsplan 

• Wettelijk kader 

• Onderdelen wijziging omgevingsplan  

• Opbouw wijziging omgevingsplan 

• Procedure en werkproces 
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Doel 

Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties 

(art. 4.2 OW) 

 

Door: het stellen van regels over activiteiten die 

gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke 

leefomgeving (art. 4.1 OW) 

 

• Geen verplichting tot het gebiedsdekkend 

toekennen van functies aan locaties 

• Maar: ook bij meerdere functies op een locatie kan 

sprake zijn van een evenwichtige toedeling 
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Motiveringsplicht participatie 

• Kennisgeving: aangeven hoe het participatietraject eruit komt te zien 

• Bij vaststelling:  

• hoe de gemeente de omgeving bij de voorbereiding heeft betrokken 

• wat de gemeente met de resultaten heeft gedaan; en, 

• op welke wijze invulling is gegeven aan eigen participatiebeleid 

 

 



23 

Voldoen aan 

• een evenwichtige toedeling van functies aan locaties 
(opvolger goede RO) 

• de instructieregels van het Rijk (Bkl) en de provincie 
(POV) 

• TPOD Omgevingsplan (opvolger SVBP2012) 
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Onderdelen wijziging OP 

• Besluit in LVBB: procedure vaststelling 

regeling 

 

• Regeling in LVBB en DSO: inzichtelijk wat is 

toegestaan in de fysieke leefomgeving 
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Besluit 

• het raadsbesluit waarin wordt vastgesteld wat 
de nieuwe regeling is (welke regels in het 
omgevingsplan wijzigen en welke vervallen) 

 

• motivering waarom sprake is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties (vergelijkbaar met de huidige 
toelichting op het bestemmingsplan) en hoe 
is omgegaan met participatie + zienswijzen  

 

• het raadsvoorstel als toelichting op het 
raadsbesluit 
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Regeling 

• het te wijzigen deel van het omgevingsplan 
bestaande uit regels en werkingsgebieden 
met bijbehorende bijlagen (waaronder in 
ieder geval een overzicht van de 
informatieobjecten)   

 

• eventueel een (algemene en/of 
artikelsgewijze) toelichting op de regeling 

 

 



Opbouw regels 

Standaard tekststructuur: 

• Hoofdstuk 

• Titel 

• Afdeling 

• Paragraaf 

• Subparagraaf 

• Subsubparagraaf 

• Artikel 

• Lid  

 

Geen standaard indeling, enkel:  

• Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen  

• Artikel 1.1 Begripsbepalingen  

• Artikel 1.2 Meet- en rekenbepalingen 



Componenten 

• Tekststructuur: de tekstelementen 

 

• Locatie: een met coördinaten afgebakend 
gebied of object, waarbij de locatie een of 
meerdere geometrieën bevat  

 

• Annotaties: toegevoegde gegevens aan 
onderdelen van het omgevingsplan die de 
tekstelementen machine-leesbaar maken 
en/of het mogelijk maken dat bepaalde 
gegevens op een kaart weergegeven worden 

 



Doel annoteren 

• raadpleegbaar / bevraagbaar maken 

 

• symboliseren / op kaart weergeven 

 

• opbouw van functionele structuur voor 
toepasbare regels (verbinding aan regels en 
locaties) 
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Opbouw functie / 

(hoofd)activiteit 

Algemeen: 

• Toepassingsbereik 

• Oogmerk 

• Normadressaat 

• Specifieke zorgplicht 

• Bevoegdheid tot stellen 

maatwerk/vergunningvoorschriften 

 

Soorten activiteit: 

• Toegestane activiteiten 

• Meldingsplichte activiteiten (incl. 

indieningsvereisten) 

• Vergunningplichtige activiteiten (incl. 

aanvraagvereisten en beoordelingsregels) 

• Verboden activiteiten 

 



Formele procedure 

omgevingsplan 

UOV afd. 3.4 Awb van toepassing  

 

• kennisgeving voornemen  

• ontwerp ter inzage 

• zienswijze indienen 

• vaststelling  

• publicatie  

• mogelijkheid van beroep 
 

 

 

 

 

 



Kennisgeving voornemen 

• raad is BG, tenzij delegatie naar college 

• conform STOP (xml) aanleveren  

• via DROP in Gemeenteblad? 

• daarbij aangeven hoe je participatie inricht 

• mag: in lokale bladen / andere media 
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Ontwerp ter inzage 

• ontwerp wijzigingsbesluit 6 weken ter inzage 

• kennisgeving (cf. STOP) / bekendmaking in 

Gemeenteblad 

• publicatie wijzigingsbesluit in DSO (cf. TPOD) 

• belanghebbenden informeren 

 

 



Zienswijzen indienen 

• iedereen 

• alleen niet op verwerken BOPA 

• schriftelijk of mondeling (verslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaststelling 

• op aanvraag: dan binnen 6 maanden (geen 

12 weken termijn meer) 

• geen zienswijzen: dan binnen 4 weken 

• motiveringsplicht participatie 
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Publicatie 

• na 2 weken na vaststelling (tenzij geen 

wijzigingen en GS akkoord) 

• kennisgeving (cf. STOP) / 

bekendmaking in Gemeenteblad 

• publicatie wijzigingsbesluit in DSO (cf. 

TPOD) 

• indieners zienswijzen informeren 

 

 



Beroep 

• in werking binnen 4 weken nadat het besluit 

ter inzage is gelegd (dus niet meer 6 weken) 

• er is beroep (ABRvS) mogelijk binnen 6 

weken nadat het besluit ter inzage is gelegd 

(Varkens in nood!) 

• verzoek vovo geen schorsende werking 
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Vooraf 

• Waar/hoe komt een principeverzoek / aanvraag 

wijziging omgevingsplan op de juiste wijze binnen? 

Wat is daarvoor nodig (aanvraagformulier)?  

• Inrichten zaakgericht werken / opstellen 

werkprocesbeschrijving 

• Afspraken omgevingstafel 

• Opstellen OW-versie modellen (brieven, anterieure / 

schade overeenkomst, collegevoorstel, kennisgeving, 

e.d.) 

• Opstellen participatiebeleid 

• Algemeen coördinatiebesluit? 

• Handboek/regelbibliotheek (incl. structuur/opbouw) 

• Kennis over het tijdelijke omgevingsplan + 

instructieregels 

• Opstellen, uitwisselen en raadplegen van het 

wijzigingsbesluit / plansoftware 

 

BOPA versus wijziging OP 

Vooraf 
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