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De verandering vanaf 1-1-2022

Bestemmingsplannen
+

Verordeningen m.b.t. de ‘fysieke 
leefomgeving’

+ 
Bruidsschat (regels Rijksoverheid)

Omgevingsplan



Spelregels: Een omgevingsplanactiviteit past 
niet in het omgevingsplan, wat nu?

2 Routes:
Route 1: Wijzigen van het omgevingsplan  bevoegdheid raad
Route 2: Via een omgevingsvergunning “BOPA” bevoegdheid college

Van 26 weken naar in principe 8 weken!



Spelregels: Een omgevingsplanactiviteit past 
niet in het omgevingsplan, wat nu?

2 Routes:
Route 1: Wijzigen van het omgevingsplan  bevoegdheid raad
Route 2: Via een omgevingsvergunning “BOPA”  bevoegdheid college

Delegatiebesluit

Adviesrecht raad

Alleen bij aangewezen gevallen



Wat is belangrijk te regelen ?

Raad stuurt op hoofdlijnen en beslist over projecten met 
grote impact op de fysiek leefomgeving. 



Wat is belangrijk te regelen ?

Delegatiebesluit: in ieder geval delegeren praktische zaken 
zoals verwerken verleende omgevingsvergunningen
Adviesrecht: bovengrens bepalen voor projecten in de 
fysieke leefomgeving waarover het college zelfstandig mag 
beslissen. 



Centrale vraag

Wie neemt in welke gevallen een besluit als het gaat om activiteiten die 
niet passen in het omgevingsplan? College of gemeenteraad?



Bij nieuwbouw vanaf hoeveel woningen binnen 
bestaand stedelijk gebied is een besluit van de 
raad altijd nodig?

1 woning

5 woningen

10 woningen

20 woningen

50 woningen

nooit



Bij nieuwbouw vanaf hoeveel sociale woningen
binnen bestaand stedelijk gebied is een besluit van 
de raad altijd nodig? 

1 woning

5 woningen

10 woningen

20 woningen

50 woningen

nooit



Bij nieuwbouw vanaf hoeveel woningen buiten 
bestaand stedelijk gebied is een besluit van de 
raad altijd nodig?

1 woning

2 woningen

5 woningen

10 woningen

20 woningen

Nooit



Bij nieuwbouw vanaf hoeveel bouwlagen 
moet de raad altijd een besluit nemen?

Nooit

Meer dan 10 bouwlagen

Meer dan 7 bouwlagen

Meer dan 5 bouwlagen

Meer dan 3 bouwlagen



Bij nieuwbouw anders dan woningen vanaf 2.000 
m2 BVO moet de raad altijd een besluit nemen. 

Begane grond 
A-gebouw 
= ca. 3.600 m2Begane grond 

B-gebouw 
= ca. 700 m2

Ter referentie



Bij nieuwbouw anders dan woningen vanaf 2.000 
m2 BVO moet de raad altijd een besluit nemen. 

Eens, bij minder dan 2000 m2 bvo mag door het college besloten worden

Niet eens, het aantal m2 bvo moet lager

Niet eens, het aantal m2 bvo moet hoger



Wie neemt er een besluit over weiden met 
zonnepanelen?

College

College, mits de raad in het vooroverleg hierover wel is geïnformeerd. 

Gemeenteraad



Wie neemt er een besluit over windturbines?

College

College, mits de raad in het vooroverleg hierover wel is geïnformeerd. 

Gemeenteraad



Delegatiebesluit



Het college is bevoegd besluiten te nemen over 
activiteiten in de fysieke leefomgeving zolang die 
passen binnen een door de raad vastgestelde visie.



Het college is bevoegd besluiten te nemen over 
activiteiten in de fysieke leefomgeving zolang die 
passen binnen een door de raad vastgestelde 
visie.

Eens, de visie is als kader immers al door de raad vastgesteld, uitwerking is aan het 
college

Eens, mits de visie voldoende concreet is om het initiatief te toetsen. 

Oneens, dit is per definitie aan de raad


