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Hoofdboodschap

1. Delegatiebesluit en adviesrecht verdelen 
beslissingsbevoegdheden tussen raad en college over de fysieke 
leefomgeving

2. Voorstel: Praktische en administratieve aanpassingen aan het 
omgevingsplan te delegeren aan het college (delegatiebesluit)

3. Voorstel: Het adviesrecht toepassen en participatie verplicht te 
stellen bij omgevingsvergunningen voor 
activiteiten/ontwikkelingen met een grote maatschappelijke 
impact  de raad besluit over deze grens



Bron origineel: Rijksoverheid



De verandering vanaf 1-1-2023

Bestemmingsplannen
+

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

+ 
Bruidsschat (regels 

Rijksoverheid)

(Tijdelijk)
Omgevingsplan

(volwaardig)
Omgevingsplan

vanaf 1-1-2023 vóór 1-1-2030



Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
(afwijken van omgevingsplan)

• Indienen plan

• Participatie omgeving

• Principebesluit

• Uitwerken plan

• Afspraken over 
ontwikkeling

Informeel
Start wettelijke 

procedure om een plan 
juridisch mogelijk te 

maken.

Formeel

Focus presentatie



Huidige Spelregels: een project past 
niet in het bestemmingsplan, wat nu?

3 Routes

Route 1: Nieuw bestemmingsplan  Bevoegdheid raad (ca. 6 -12 maanden)

Route 2: Toepassing ‘kruimellijst’  Bevoegdheid college (8 weken)

Route 3: Omgevingsvergunning 

met verklaring van geen bedenkingen  Bevoegdheid college en raad (26 weken)

VVGB niet nodig voor 

aangewezen gevallen



Nieuwe spelregels: Een omgevingsplan-
activiteit 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!



Nieuwe spelregels: Een omgevingsplan-
activiteit 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
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Vragen?


