
Vergelijking van diverse casussen onder het huidige en het nieuwe recht 
 
Casus 1: het realiseren van een nieuwe woonwijk Vries Zuid 

 Wet ruimtelijke ordening Omgevingswet verschil 

Omschrijving 
instrument 

Voor een nieuwe woonwijk zoals Vries Zuid 
kan d.m.v. een bestemmingsplan een 
passende bestemming, met bijbehorende 
regels, worden gegeven ten behoeve van 
deze ontwikkeling.  

Voor een nieuwe woonwijk zoals Vries Zuid 
kan d.m.v. een wijziging van het 
omgevingsplan functies worden 
toegedeeld ten behoeve van deze 
ontwikkeling.  

Onder de Wet ruimtelijke ordening worden 
regels gesteld vanuit een ruimtelijk motief, 
onder de omgevingswet moet sprake zijn 
van een evenwichtige toedeling van 
functies. Er wordt breder naar de fysieke 
leefomgeving gekeken, zoals bijvoorbeeld 
gezondheids- en milieuaspecten. 
Momenteel worden deze aspecten in 
afzonderlijke wet- en regelgeving geregeld. 
 
De digitale verplichting wijzigt, een 
omgevingsplan wordt op basis van een 
nieuwe systematiek raadpleegbaar 
gemaakt (Digitaal Stelsel Omgevingswet). 

Bevoegd gezag Gemeenteraad stelt bestemmingsplan 
vast. 

Gemeenteraad stelt het gewijzigde 
omgevingsplan vast.  

Geen verschil.  

Procedure  Bij de voorbereiding van het besluit is het 
verplicht om eerst een ontwerpbesluit ter 
inzage te leggen. Voorafgaand aan de ter 
inzage legging van een ontwerpbesluit is 
vooroverleg met de betrokken 
bestuursorganen (waterschap, provincie) 
verplicht. 

Bij de voorbereiding van de wijziging van 
een omgevingsplan is het verplicht om 
eerst een ontwerpbesluit ter inzage te 
leggen. Geen verplicht vooroverleg 

Geen verschil qua procedure. De inrichting 
van de voorfase is niet wettelijk 
vastgelegd. Overleg met betrokken 
bestuursorganen is nog steeds wenselijk.  
 

 
 
 
 
 
  



Casus 2: het slopen van agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een tweede woning (Ruimte voor ruimte-regeling) 

 Wet ruimtelijke ordening Omgevingswet verschil 

Omschrijving 
instrument 

In het bestemmingsplan buitengebied is 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
waarbij onder voorwaarden het bouwen 
van een tweede woning op een agrarisch 
perceel kan worden toegestaan. De 
gemeenteraad heeft daarmee in het 
bestemmingsplan concrete gevallen 
aangewezen waarvoor het college van 
burgemeester en wethouders het 
bestemmingsplan kan wijzigen door middel 
van een wijzigingsplan.  

De ruimte voor ruimte regeling kan onder 
de Omgevingswet toegepast worden door 
wijziging van het omgevingsplan.  
 

De procedure om het bestemmingsplan, 
door middel van een wijzigingsplan, te 
wijzigen komt onder de Omgevingswet te 
vervallen. Een wijziging van het 
omgevingsplan (met toepassing van 
voorliggend delegatiebesluit) wordt 
onderdeel van het omgevingsplan. 

Bevoegd gezag College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad stelt het gewijzigde 
omgevingsplan vast.  
In het raadsvoorstel stelt het college voor 
om het wijzigen van het omgevingsplan 
voor dit soort gevallen (daar waar de 
gemeenteraad een wijzigingsbevoegdheid 
heeft opgenomen in het 
bestemmingsplan), deze bevoegdheid te 
delegeren aan het college. 

Door in te stemmen met voorliggend 
voorstel tot delegatie is er voor wat betreft 
de bevoegdheid geen verschil. 
Bij delegatie is een snellere aanpassing van 
het omgevingsplan mogelijk, 
overeenkomstig de bestaande situatie.  

Procedure  Bij de voorbereiding van het besluit is het 
verplicht om eerst een ontwerpbesluit ter 
inzage te leggen. Voorafgaand aan de ter 
inzage legging van een ontwerpbesluit is 
vooroverleg met de betrokken 
bestuursorganen (waterschap, provincie) 
verplicht.  

Bij de voorbereiding van de wijziging van 
een omgevingsplan is het verplicht om 
eerst een ontwerpbesluit ter inzage te 
leggen. Geen verplicht vooroverleg.  

Geen verschil qua procedure. De inrichting 
van de voorfase is niet wettelijk 
vastgelegd. Overleg met betrokken 
bestuursorganen is nog steeds wenselijk.  
 

 
  



Casus 3: Het wijzigen van het gebruik van een horecapand gelegen binnen de bebouwde kom naar wonen  

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Omgevingswet verschil 

Omschrijving Voor een concreet plan zoals het wijzigen van het 
gebruik van een bestaand pand kan in afwijking van 
het bestemmingsplan een omgevingsvergunning 
worden verleend voor het onderdeel ‘handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening’.  

Voor een concreet plan zoals het wijzigen van 
het gebruik van een bestaand pand kan in 
afwijking van het omgevingsplan een 
omgevingsvergunning worden verleend voor 
een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’. 

Onder de omgevingswet 
wordt breder naar de 
fysieke leefomgeving 
gekeken. 

Bevoegd gezag Het Besluit Omgevingsrecht (Bor) wijst categorieën 
van gevallen aan waarbij het college van 
burgemeester en wethouders bevoegd is om 
vergunning te verlenen (zogenaamde 
kruimelgevallenregeling). 
Voor deze casus kan gebruik gemaakt worden van de 
categorie: “het gebruiken van bouwwerken, eventueel 
in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde 
oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en 
van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, 
voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het 
uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers 
of de opvang van asielzoekers of andere categorieën 
vreemdelingen.” 

Het college van burgemeester en wethouders 
is bevoegd.  

Geen verschil. De 
gemeenteraad kan gevallen 
aanwijzen waarvoor een 
bindend advies nodig is van 
de gemeenteraad. Het 
voorstel dat nu voor ligt is 
om geen adviesrecht te 
hebben op gevallen die 
voorheen onder de 
kruimelgevallenregeling 
vielen. Daarmee verandert 
de bevoegdheid voor deze 
casus niet.  

Procedure  Voor omgevingsvergunningen die door middel van de 
kruimelgevallenregeling mogelijk gemaakt kunnen 
worden geldt de reguliere procedure. De beslistermijn 
voor de reguliere procedure is 8 weken. Daarna is er 
nog bezwaar en beroep mogelijk. Het bevoegd gezag 
kan de beslistermijn eenmalig verlengen met 6 weken. 
 
Een omgevingsvergunning die door middel van de 
kruimelgevallenregeling mogelijk gemaakt kan worden 
hoeft niet digitaal beschikbaar te worden gesteld. 

De reguliere procedure is het uitgangspunt in 
de Omgevingswet. De beslistermijn voor de 
reguliere procedure is 8 weken. Daarna is er 
nog bezwaar en beroep mogelijk. Het bevoegd 
gezag kan de beslistermijn eenmalig verlengen 
met 6 weken. 
 
Er is een wettelijke verplichting om 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
binnen 5 jaar te verwerken in het 
omgevingsplan.  

De procedure wijzigt niet. 
De digitale verplichting 
wijzigt wel. 

 



Casus 4: Het wijzigen van het gebruik van een woonboerderij (bestemming wonen) gelegen buiten de bebouwde kom naar een zorgboerderij  

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Omgevingswet verschil 

Omschrijving Voor een concreet bouwplan kan in 
afwijking van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning worden verleend 
d.m.v. de uitgebreide Wabo-procedure. 
De kruimelgevallenregeling is niet van 
toepassing omdat die alleen toe ziet op 
wijzigingen binnen de bebouwde kom.  

Voor een concreet plan zoals het wijzigen 
van het gebruik van een bestaand pand 
kan in afwijking van het omgevingsplan 
een omgevingsvergunning worden 
verleend voor een ‘buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit’. 

Onder de omgevingswet wordt breder naar 
de fysieke leefomgeving gekeken. 

Bevoegd gezag College van burgemeester en wethouders, 
met een verklaring van geen bedenkingen 
van de gemeenteraad. Werkafspraak 
hierbij is dat de raad wordt geïnformeerd 
over de terinzagelegging van de ontwerp-
omgevingsvergunning. Als zienswijzen 
worden ontvangen of een raadslid 
agendeert de ontwerp-
omgevingsvergunning voor bespreking, 
vindt er alsnog behandeling in de raad 
plaats. 

Het college van burgemeester en 
wethouders is bevoegd.  

Voorliggend voorstel gaat uit van een 
uitbreiding van de bestaande 
kruimelgevallenregeling, omdat die alleen 
toeziet op wijzigingen binnen de bebouwde 
kom.  
 
De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen 
waarvoor een bindend advies nodig is van 
de gemeenteraad. Het voorstel dat nu voor 
ligt is om geen adviesrecht te hebben voor 
“het gebruiken van bouwwerken, eventueel 
in samenhang met bouwactiviteiten die de 
bebouwde oppervlakte of het bouwvolume 
niet vergroten, en van bij die bouwwerken 
aansluitend terrein” 
Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt 
tussen binnen of buiten de bebouwde kom. 

Procedure  Voor deze casus geldt de uitgebreide 
procedure. De beslistermijn voor de 
reguliere procedure is 26 weken. Bij de 
voorbereiding van het besluit is het 
verplicht om eerst een ontwerpbesluit ter 
inzage te leggen. Voorafgaand aan de ter 
inzage legging van een ontwerpbesluit is 

De reguliere procedure is het 
uitgangspunt in de Omgevingswet. De 
beslistermijn voor de reguliere procedure 
is 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en 
beroep mogelijk. Het bevoegd gezag kan 
de beslistermijn eenmalig verlengen met 
6 weken. 

De procedure voor deze casus wordt korter. 
 



vooroverleg met de betrokken 
bestuursorganen (waterschap, provincie) 
verplicht. Daarna is er nog beroep 
mogelijk. Het bevoegd gezag kan de 
beslistermijn eenmalig verlengen met 6 
weken. 
 
De kennisgeving van een 
omgevingsvergunning die door middel van 
de uitgebreide procedure mogelijk 
gemaakt kan worden moet digitaal 
beschikbaar worden gemaakt via de 
landelijke voorziening 
(www.ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Er is een wettelijke verplichting om 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
binnen 5 jaar te verwerken in het 
omgevingsplan.  

 
Casus 5: Het bouwen van 4 woningen op een vrijgekomen locatie gelegen binnen de bebouwde kom 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Omgevingswet verschil 

Omschrijving Voor een concreet bouwplan kan in 
afwijking van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning worden verleend 
d.m.v. de uitgebreide Wabo-procedure. 
 
Het kan ook een overweging zijn om te 
kiezen voor een bestemmingsplan 
vanwege een toekomstbestendige 
regeling, maar voor deze casus gaan we uit 
van een omgevingsvergunning. 

Voor een concreet plan zoals het bouwen 
van 4 woningen kan in afwijking van het 
omgevingsplan een omgevingsvergunning 
worden verleend voor een ‘buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit’. 
 
Het kan ook een overweging zijn om te 
kiezen voor een wijziging van het 
omgevingsplan. Voor deze casus gaan we 
uit van een omgevingsvergunning. 

Onder de omgevingswet wordt breder 
naar de fysieke leefomgeving gekeken. 
 
 

Bevoegd gezag College van burgemeester en wethouders, 
met een verklaring van geen bedenkingen 
van de gemeenteraad. Werkafspraak 
hierbij is dat de raad wordt geïnformeerd 
over de terinzagelegging van de ontwerp-
omgevingsvergunning. Als zienswijzen 

Het college van burgemeester en 
wethouders, met bindend advies van de 
gemeenteraad. Met voorliggend 
raadsvoorstel wordt een werkafspraak 
voorgesteld waarbij de raad wordt 
geïnformeerd over de aangevraagde 

De bevoegdheid voor deze casus verandert 
niet. Het verschil is dat de gemeenteraad 
een bindend advies moet geven in plaats 
van een verklaring van geen bedenkingen. 
De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen 
waarvoor een bindend advies nodig is van 



worden ontvangen of een raadslid 
agendeert de ontwerp-
omgevingsvergunning voor bespreking, 
vindt er alsnog behandeling in de raad 
plaats. 

vergunning met een advies over het 
voorgenomen besluit van het college. Als 
een raadslid de aanvraag wil agenderen, 
vindt er alsnog behandeling in de raad 
plaats over het af te geven advies. 

de gemeenteraad. Het voorstel dat nu 
voor ligt gaat er van uit dat voor deze 
casus een bindend advies nodig is.  

Procedure  Voor deze casus geldt de uitgebreide 
procedure. De beslistermijn voor de 
reguliere procedure is 26 weken. Bij de 
voorbereiding van het besluit is het 
verplicht om eerst een ontwerpbesluit ter 
inzage te leggen. Voorafgaand aan de ter 
inzage legging van een ontwerpbesluit is 
vooroverleg met de betrokken 
bestuursorganen (waterschap, provincie) 
verplicht. Daarna is er nog beroep 
mogelijk. Het bevoegd gezag kan de 
beslistermijn eenmalig verlengen met 6 
weken. 
 
De kennisgeving van een 
omgevingsvergunning die door middel van 
de uitgebreide procedure mogelijk 
gemaakt kan worden moet digitaal 
beschikbaar worden gemaakt via de 
landelijke voorziening 
(www.ruimtelijkeplannen.nl). 

De reguliere procedure is het uitgangspunt 
in de Omgevingswet. De beslistermijn voor 
de reguliere procedure is 8 weken. Daarna 
is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Het 
bevoegd gezag kan de beslistermijn 
eenmalig verlengen met 6 weken. 
 
Er is een wettelijke verplichting om 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
binnen 5 jaar te verwerken in het 
omgevingsplan.  
 

De procedure voor deze casus wordt 
korter. 
 

 


