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Routekaart: besluit 
Maatwerkvoorschrift BOPA Wijziging omgevingsplan 

Concreet voorschrift Concrete activiteit Flexibele regels mogelijk 

Algemeen toepasbaar voor eigenaar/gebruiker van 
een locatie 

Alleen voor deze activiteit, gericht op aanvrager Algemeen (op iedereen) van toepassing 

Beschikking op aanvraag of ambtshalve Beschikking op aanvraag Verzoek (aanvraag) 

Geen TPOD (geen technische eisen, ‘gewone’ 
beschikking) 

TPOD BOPA: 1 vlak (locatie) TPOD OP: regels, annotaties en locaties 

Omgevingsplan blijft intact 
 

Omgevingsplan blijft intact Omgevingsplan wordt aangepast of aangevuld 

Alleen afwijking mogelijk van algemene regel uit 
omgevingsplan 

Alleen afwijking mogelijk van regels uit OP die zien op 
ETFAL 

Alle regels OP kunnen worden gewijzigd (ook 
‘proces’-regels) 

Indien grondslag voor maatwerkvoorschrift in OP 
(bruidsschat) is opgenomen 

Indien ETFAL wordt bereikt Indien ETFAL wordt bereikt en de huidige regels niet 
meer gewenst zijn 

College is bevoegd gezag, reguliere procedure (8 
weken, daarna bezwaar, beroep Rb en beroep ABRvS) 

College is bevoegd gezag, reguliere procedure (8 
weken), bindend advies in raad aangewezen gevallen 

Raad is bevoegde gezag, UOV-procedure (26 weken, 
daarna beroep ABRvS) 

-- Aanvraagvereisten participatie (in raad aangewezen 
gevallen verplicht) 

Motiveringsplicht participatie 



Grondslag maatwerkvoorschrift 

In bruidsschat: 

• Artikel 22.2: over afd. 22.2: activiteiten met betrekking tot 
bouwwerken, open erven en terreinen (m.u.v. meet- en 
rekenmethoden), mogelijkheid tot afwijken 

 

Maatwerkvoorschrift 



Grondslag maatwerkvoorschrift 

In bruidsschat: 

• Artikel 22.45: 
• Specifiek zorgplicht, ongewoon voorval 

• Par. 22.3.2 t/m 22.3.6  

mogelijkheid tot afwijken, bij MBA binnen instructieregels Bkl 

 

Maatwerkvoorschrift 



Procedure BOPA 

In principe reguliere procedure o.b.v. par. 16.5.2 
Omgevingswet: 
 
• aanvraag via DSO 
 
• 8 weken + 6 weken verlenging 
 
• bezwaar, beroep Rb en beroep ABRvS 
 
• geen onlosmakelijke samenhang + vergunning 

van rechtswege 

BOPA 



Onlosmakelijke samenhang 

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.  
 

Nota van Toelichting Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 
De bepaling zorgt ervoor dat een onder oud recht verleende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
c, van de Wabo, die de planologische basis biedt voor een later nader uit te werken bouwplan, ook onder nieuw recht een grondslag blijft 
bieden voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor dat nader uitgewerkte bouwplan. Daarmee wordt met artikel 12.27a van het Bkl 
een vergelijkbaar resultaat bereikt als met artikel 2.10, eerste lid, onder c, laatste zinsdeel, van de Wabo. Ook die bepaling zorgt ervoor dat een 
eerder verleende omgevingsvergunning voor een (bouw)afwijking van het bestemmingsplan, de grondslag vormt om de later aangevraagde 
omgevingsvergunning voor het feitelijk verrichten van de nader uitgewerkte bouwactiviteit te kunnen verlenen. 
 
De VNG stelde voor om de tijdelijke beoordelingsregel voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in artikel 12.27a van het Bkl te verbreden 
tot andere activiteiten en een permanent karakter te geven. Een dergelijke wijziging zou echter te verstrekkend zijn om in het kader van dit 
verzamelbesluit uit te werken. Dit vraagt om een uitgebreidere verkenning van oplossingsrichtingen. Het voornemen is om hierover, in 
samenspraak met onder meer de VNG en gemeenten, voorstellen uit te werken die mogelijk in de toekomst kunnen leiden tot een wettelijke 
oplossing.  

BOPA 



Voorbereid zijn 

• 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 

Wijziging omgevingsplan 



Besluit 
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Techniek 

STOP/TPOD 

TAM-IMRO 



Benodigde functies in software 

• Plan/plan-uitwisseling (ingeval de gemeente niet zelf 
het wijzigingsbesluit opstelt) 

• Meerdere procedures (inladen definitieve 
bruidsschat als initiële procedure en 
vervolgprocedures los van elkaar voeren) 

• Mutatiescenario integrale vervanging (in plaats van 
intrekken/vervangen) 

STOP/TPOD 



Hoe werkt het? 

• Tijdelijke alternatieve maatregel voor het 
wijzigen van het omgevingsplan 

• Juridisch (en dus inhoudelijk!) een 
omgevingsplan, maar technisch een 
bestemmingsplan (IMRO) 

• In bestaande software voor BP’s (validaties in 
RP.nl niet van toepassing) 

• Via huidige werkwijze aanleveren aan RP.nl met 
overbruggingsfunctie naar DSO 

TAM-IMRO 



De beperkingen 

• Mogelijk tot 1 jaar na IWT (mogelijk verlenging naar 2 jaar) 

• Moeten tzt worden opgenomen in volwaardig omgevingsplan 

• Nog geen opruimverplichting, maar deze wordt wel voorbereid!  

• Zorgen over raadpleegbaarheid (gebruiker moet meerdere 
regelteksten in samenhang lezen) 

• Extra belasting/kennis over weer een ander instrument 

• Nieuwe vergunningchecks (TR’s) nog niet mogelijk 

TAM-IMRO 



Besluit 
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Routekaart: opbouw 
BP-variant Chw-variant OP-variant 

Bij het omzetten van het 
tijdelijk omgevingsplan en/of 
het integreren van 
verordeningen in het nieuwe 
deel van het omgevingsplan 

Bij een urgente 
gebiedsontwikkeling als een 
lopende reguliere 
bestemmingsplanprocedure 
door vertraging in het proces 
pas in ontwerp ter inzage kan 
worden gelegd nadat de OW 
in werking is getreden. 
 
Het op termijn opnemen in 
het OP kost veel capaciteit.  

Bij een urgente 
gebiedsontwikkeling als: 
• een lopende reguliere 

bestemmingsplanprocedure 
door vertraging in het 
proces pas in ontwerp ter 
inzage kan worden gelegd 
nadat de OW in werking is 
getreden; 

• onduidelijkheid bestaat 
over de datum van IWT van 
de OW (2 sporen). 

 
Het op termijn opnemen in 
het OP kost gemiddelde 
capaciteit.  

STOP/TPOD 

Bij een urgente 
gebiedsontwikkeling als:  
•een nieuwe planprocedure 
wordt opgestart gericht op 
het ter inzage leggen van 
het ontwerp nadat de OW 
in werking is getreden; 
•de opbouw van het OP 
bekend is. 

 
Het op termijn opnemen in 
het OP kost weinig capaciteit.  



Besluit 
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Keuzehulp procedure en planvorm 
Activiteiten in de fysieke leefomgeving mogelijk maken,  

nu en onder de Omgevingswet 

 

Hulpmiddel in ontwikkeling bij gemeente Oss 
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Even voorstellen 
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Ruben van den Broek 

Jurist RO en omgevingsplan, gemeente Oss 

 

Sarah Schendeler 

Projectleider omgevingsplan, gemeente Oss 



Aanleiding 
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Veel vragen bij projectleiders en planjuristen: 

• Huidige wet of Omgevingswet? 

• Wat als we ter inzage leggen (net) niet halen onder de huidige wet? 

• Wat als de Omgevingswet wordt uitgesteld? 

• Welke procedures mogelijk en wenselijk onder de Omgevingswet? 



Bedoeling 
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• Vertraging als gevolg van onduidelijkheid over procedures en 
planvorm zo veel mogelijk beperken 

• Projectleiders, planjuristen en VTH houvast geven 

• Hulp bij keuze procedures nu en straks als Ow in werking is 



Vier keuzes in de juiste volgorde 
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1) Wel of geen juridische procedure 

2) Huidige wet of Omgevingswet 
 
Als Omgevingswet: 

3) Procedure opa (vergunning) of wijzigen omgevingsplan 

4) A. Bij vergunning: reguliere of uitgebreide procedure 
B. Bij wijzigen omgevingsplan: planvorm STOP/TPOD of TAM-IMRO 

 

 

 

 

 



Keuze 1: Wel of geen juridische procedure 
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Voor de volledigheid is deze vraag opgenomen. 

 

Geen procedure onder Ow bij bv. algemene 
regel, evt. met meld- of informatieplicht. 

 

We gaan er in onze voorbeelden vanuit  
dat er een procedure nodig is. 



Casus 1 uitbreidingswijk Amsteleind (1/2) 
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Amsteleind (2/2) 

• 3.000 woningen buiten bestaand stedelijk gebied 

• Looptijd van 15 jaar  

• Nieuw station, rondweg, commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen 
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Casus 2 herbestemming agrarisch bedrijf  
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Casus 3 zonnenveld 
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Keuze 2: Huidige wet of Omgevingswet 
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In de tijd haalbaar?  Huidige wet 

In de tijd niet haalbaar?  Omgevingswet 

 

Als huidige wet: 

CHW-plan toegestaan?  Kies voor CHW-plan. Laat opbouw aansluiten 
op je casco omgevingsplan en de systematiek van de Omgevingswet. 

CHW-plan niet toegestaan?  Bouw je plan op zoals je gewend bent. 

 



Overwegingen rondom keuze 2 bij casussen 
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Amsteleind: 

Pas net structuurvisie, plan moet nog worden uitgewerkt Ow 

 

RvR-ontwikkeling: 

Ontwerp voor inwerkingtreding Ow mogelijk? Tijdig vooroverleg 
mogelijk? Bundelplan? 

 

Zonnenveld: 

Aanvraag voor inwerkingtreding Ow mogelijk? 

 

 



Keuze 3: Opa (vergunning) of wijziging 
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Binnenplanse opa mogelijk als: 

• Vergunningplicht in je tijdelijke of nieuwe deel omgevingsplan 

• Onder huidige wet- en regelgeving mogelijk op basis van wijzigings- of 
uitwerkingsbevoegdheden college (overgangsrecht bruidsschat) 
Is alleen mogelijk als geen functieverandering of open normen. 

• Onlosmakelijke samenhang (PAB) 



Keuze 3: Opa (vergunning) of wijziging 
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Buitenplanse opa (bopa) mogelijk als gaat om: 

• Afwijken van regels die gesteld zijn met oog op ETFAL + 

• Met nieuwe regels kan ETFAL bereikt worden + 

• Instructies en instructieregels verhinderen vergunning niet, + 
bv. bij functieverandering in buitengebied strijd prov. instructieregels 

• Is het een concreet uitgewerkt plan / project, + 
waar, wat, hoe zijn duidelijk 

• Alleen wijzigingen regels nodig in het plangebied 
dus bv. geen aanpassing max. geluid-emissie aangrenzend perceel 



Keuze 3: Opa (vergunning) of wijziging 
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Wijziging omgevingsplan nodig als: 

• Op basis van tijdelijk of nieuw omgevingsplan opa niet mogelijk is 

 

Wijziging omgevingsplan wenselijk als: 

• Op basis van nieuw omgevingsplan uiteindelijk een wijziging nodig is: 
• Scheelt dubbel werk 

• Scheelt de initiatiefnemer legeskosten 

• Wijzigingen meteen goed zichtbaar op de kaart 

• Geen risico op ongelukken door samenloop 



Casus 1 Amsteleind 1/2 (keuze 3) 
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Structuurvisie: 

Buurtgewijze ontwikkeling, gefaseerd in de tijd, adaptief ten aanzien van voortschrijdend inzicht….. 

Omdat een stedelijke ontwikkeling een lange doorlooptijd kent, vol zit met aannamen vooraf en 
onverwachte gebeurtenissen onderweg, is het van belang om maximaal ruimte te bieden aan 
initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de gemeente. 

Er zal sprake zijn van buurtgewijze ontwikkeling. De gemeente wil zich niet op voorhand vastleggen 
op een bouwvolgorde. Die zal mede worden bepaald door de kansen die er zijn om te sturen op 
maatschappelijk verantwoorde prijsontwikkeling. Nog nader bepaald zal worden op welke locatie(s) 
wordt gestart met de ontwikkeling en in welke volgorde de buurten worden ontwikkeld. 

 

Flexibiliteit nodig! 



Casus 1 Amsteleind 2/2 (keuze 3) 

• Nu nog geen concreet plan beschikbaar, alleen vlekken 

• Lange looptijd en flexibiliteit nodig 

• Herbestemming van functies in en buiten het plangebied 

• Dus: BOPA niet of lastig toepasbaar, wel (flexibel) OP 
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Casus 2 RvR (keuze 3) 

• Wel wijzigingsregeling opgenomen, maar geen (binnenplanse) OPA 
want functieverandering en ‘globale’ criteria 

• Plan concreet genoeg voor BOPA; plan gericht op ETFAL 

• Maar functieverandering ondergrond nodig; provincie wil 
omschakeling geregeld hebben 

• Dus toch geen BOPA maar OP 
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Casus 3 zonnenvelden (keuze 3) 

• Plan is concreet genoeg 

• Geen ‘beheers’regeling nodig 

• We kiezen voor de BOPA (met tijdelijke instandhouding) 
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Keuze 4 bij opa: regulier of uitgebreid 
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Reguliere procedure als: 

• Binnenplanse opa 

• Buitenplanse opa regulier, tenzij: 
• Van rechtswege uitgebreide procedure (Ow art. 16.65 lid 1) 

• MER-plichtige activiteit 

• Initiatiefnemer heeft verzocht om uitgebreide procedure 

• Besluit college dat uitgebreide procedure van toepassing is (aanzienlijke 
gevolgen en bedenkingen) 

Let op: als bindend adviesrecht raad en provincie van toepassing is reguliere 
procedure van toepassing 

 



Casus 3 zonnenveld (keuze 4) 
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• Standaard regulier 

• Oss heeft nog geen beleid: beleidsregels opstellen? Afhankelijk van 
goede dialoog? 

• Uitgebreide procedure mogelijk en passend?  



Keuze 4 bij wijzigen: STOP/TPOD – TAM-IMRO 
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Planvorm: 

STOP/TPOD heeft voorkeur.  
Wachten tot dit mogelijk is, tenzij urgente gebiedsontwikkeling. 

 

TAM-IMRO bij urgente gebiedsontwikkelingen. 

Deze plannen later omzetten in STOP/TPOD. 

 



Casus(sen) keuze 4 
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Amsteleind: 

• Urgente gebiedsontwikkeling; risico STOP/TPOD is groot 

• Keuze voor TAM-IMRO, maar ook niet ideaal 

• Als TAM-IMRO: aansluiten op casco omgevingsplan gemeente 

 

RvR: 

• Wachten op STOP/TPOD? 

• Niet urgent; hoewel aanvrager daar anders over denkt? 



Opmerkingen? 

De concept-keuzehulp is beschikbaar. Graag horen wij jullie 
opmerkingen of suggesties hierover. Een e-mailadres staat op de 
keuzehulp. 
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