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Wat is een Omgevingsplan?  
 Eén Omgevingsplan in plaats van meerdere 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen. 

 Het Omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte. 
Niet alleen planologische regels maar ook regels 
over de fysiek leefomgeving en over milieu. 

 Ook de ‘fysieke’ regels uit lokale verordeningen 
krijgen een plek in het Omgevingsplan.

 Het Omgevingsplan nieuwe stijl moet eind 2029 
gereed zijn voor het gehele grondgebied van de 
gemeente.

 Een stapsgewijze ontwikkeling is mogelijk 
(gebiedsgericht, thematisch). 

 



Bestuurlijke afwegingsruimte en lokaal maatwerk; 

het mengpaneel in het Omgevingsplan.  

https://
www.omgevingswetportaal.nl/documenten/
videos/2016/06/28/het-omgevingsplan-en-a
fwegingsruimte

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/videos/2016/06/28/het-omgevingsplan-en-afwegingsruimte
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/videos/2016/06/28/het-omgevingsplan-en-afwegingsruimte
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/videos/2016/06/28/het-omgevingsplan-en-afwegingsruimte
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/videos/2016/06/28/het-omgevingsplan-en-afwegingsruimte


De ontwikkeling van een Omgevingsplan

1-1-2023 eind 2029

O
m

ge
vi

ng
sp

la
n 

va
n 

re
ch

ts
w

eg
e 

op
 1

-1
-2

02
3 





Basis op orde en de raad 

Een besluit van de raad is nodig over:

 Adviesrecht van de raad (voorheen vvgb)

 Verplichte participatie 

 Delegatie inzake aanpassingen omgevingsplan

 Vaststellen verordening cie omgevingskwaliteit

 Vaststellen vernieuwde erfgoedverordening

 Verordening nadeelcompensatie (en planschade)



Raadsbesluiten middels een afzonderlijk spoor

 Participatievisie en participatieverordening 
(vastgesteld december 2021)

 Aanpassen legesverordening en tarieven, introductie 
leges milieuvergunningen

 Aanpassen APV (juridische grondslag, Ow-proof) 

 Actualisatie mandaatregeling

 Takenpakket RUD (en andere diensten) Ow-proof 
inclusief financiële gevolgen Ow



Evaluatie 

 We gaan werkende weg leren. 

 Uiterlijk anderhalf jaar na invoeringsdatum 
evalueren we de besluiten. 

 We beoordelen of aanpassingen nodig zijn. 



Een mandje aan raadsvoorstellen; wat zijn 
dat voor producten?  

1. Notitie Adviesrecht van de raad inclusief 
werkafspraken (uitdaging: procedure is 8 weken).

2. Lijst van adviesplichtige activiteiten.

3. Een lijst van activiteiten waar participatie voor 
verplicht wordt.

4. Een delegatiebesluit zodat het college aanpassingen 
in het omgevingsplan kan doorvoeren
(o.m. periodiek verwerken buitenpl. vergunningen).

5. Verordening commissie omgevingskwaliteit 
(taken, samenstelling, benoeming, werkwijze).

6. Vaststellen vernieuwde erfgoedverordening
(deze Ow-proofversie vervangt de huidige van 2010) 

7. Verordening nadeelcompensatie (incl. planschade; 
ondervangt huidige verbrokkelde juridische basis).



Adviesrecht van de raad

 Afspraken over (werk)proces:
Hoe wordt de raad in de gelegenheid gesteld om 
advies uit te brengen?

 Afspraken over reikwijdte:
Over welke ruimtelijke initiatieven wil de raad 
advies kunnen uitbrengen?



Adviesrecht van de raad

 Voor initiatieven die niet binnen het 
Omgevingsplan passen kan de raad vooraf 
categorieën aanwijzen waarvoor het college de 
raad om advies vraagt. 

 Voorheen verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) van de raad. 

 College kan medewerking verlenen aan  
initiatieven die niet passen binnen het 
Omgevingsplan. 

 Vooraf maakt het college een afweging of het 
wenselijk en verantwoord is om (gemotiveerd) af 
te wijken van het Omgevingsplan.  



Adviesrecht van de raad

Adviesrecht versus verklaring van geen 
bedenkingen; de verschillen.

 Oud: vergunningprocedure 26 weken 
 Nieuw: standaard 8 weken, 6 weken verlenging

 Oud: tijdens terinzagelegging (6 weken) kunnen 
raadsleden verzoek doen voor agendering 

 Nieuw: gedurende één week (5 werkdagen 
kunnen raadsleden om agendering vragen

 Oud: wetgever bepaalt wanneer (geen) vvgb 
nodig (had daarvoor de zogeheten kruimellijst 
vastgesteld) 

 Nieuw: gemeenteraad bepaalt wanneer advies 

 



Werkproces adviesaanvraag

 Voor-informeren van de raad middels dynamische 
lijst (met korte omschrijving bouwplaninitiatief) na 
principebesluit college.

 Opstellen concept-advies met oplegnotitie 
(omschrijving bouwplan, context en advies). 

 Voorbespreking PH.
 Genoemde stukken naar griffie en één week (5 

werkdagen) ter inzage. 
 Raadsleden kunnen in die periode om agendering 

vragen.
 Bij geen reactie, wordt geacht een positief advies te 

zijn gegeven door de raad. 
 Bij agendaverzoek besluitvormende agendering. 

Vast agendapunt ‘advies omgevingsvergunning’. 
 Tegelijkertijd opschorten beslistermijn met 6 weken. .



Lijst van adviesplichtige activiteiten
Waarover wil de raad advies kunnen geven?

Hoe werkt onze lijst van adviesplichtige activiteiten?

 Sluit aan bij de huidige werkwijze.
 Gebaseerd op de huidige kruimellijst.
 Daarmee kan je terugvallen op de huidige 

toelichting en jurisprudentie.
 Kleine aanpassingen bij een aantal categorieën 

met het oog op korte proceduretijd.
 Streven naar snelle vergunningverlening. 
 Werkbare aanpak voor organisatie, college en 

raad. 
 In de praktijk zal het aantal adviezen van de raad 

naar verwachting niet veranderen.  



Lijst van adviesplichtige activiteiten
Waarover wil de raad advies kunnen geven?

LET OP !  

 De lijst met adviesplichtige activiteiten volgt de 
systematiek van de kruimellijst. Dat betekent,

 …..dat de raad advies gevraagd wordt voor 
initiatieven die niet passen in het omgevingsplan,

 …..behalve voor de gevallen zoals beschreven in 
‘de lijst van adviesplichtige activiteiten’. 



Participatie en de omgevingsvergunning

 De initiatiefnemer moet bij een aanvraag om 
omgevingsvergunning aangeven of en hoe hij aan 
participatie heeft gedaan. 

 Participatie is geen verplichting. Het ontbreken van 
participatie is geen grond om de aanvraag niet in 
behandeling te nemen. 

 De raad kan wel voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten, vooraf gevallen 
aanwijzen waarvoor participatie verplicht is.

 Participatie is vormvrij (maatwerk).
 Het bevoegd gezag kan gebruik maken van vooraf 

opgestelde beleidsregels om te beoordelen of de 
participatie voldoende is geweest.

 

 



Lijst van gevallen voor verplichte participatie

1. De voorgestelde benadering is om participatie bij 
alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
verplicht te stellen.  

2. Voor deze gevallen is namelijk eerder geen 
inspraak geweest, bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan.  

3. Onder de Omgevingswet is de uitgebreide 
procedure met zienswijzen een uitzondering.



Delegatiebesluit Omgevingsplan (1)

Waarom dit delegatiebesluit?

Vertalen verleende vergunningen: 
 Buitenplanse vergunningen moeten periodiek 

verwerkt worden in het Omgevingsplan. 
 Het gaat (slechts) om juridische verankering in het 

Omgevingsplan.  
 De raad heeft zich er al over kunnen uitspreken 

(via het adviesrecht).

Wijzigingsbevoegdheid van het college:
 Door een delegatiebesluit kan de huidige 

wijzigingsbevoegdheid van het college blijven 
bestaan. 



Delegatiebesluit Omgevingsplan (2)

Waarom dit delegatiebesluit?

Inventarisatiefoutjes, verschrijvingen etc.: 
 Delegatie maakt snelle reparatie mogelijk.
 De foutjes hebben geen ruimtelijke relevantie. 

 

Vertalen van beleid naar regels in het Omgevingsplan:
 Het is een optie. 
 De raad bepaalt telkens per beleidsvoorstel of 

delegatie door het college gewenst is. 
 Bij delegatie vertaalt het college het beleid naar 

juridische regels in het Omgevingsplan.  
 Zonder delegatie gebeurt hetzelfde, alleen de raad 

stelt het gewijzigde Omgevingsplan vast. 



Delegatiebesluit Omgevingsplan (3)

We houden u op de hoogte.

 Het college stuurt een afschrift van alle in delegatie 
genomen besluiten aan de raad. 



Erfgoedverordening Tynaarlo

Waarom deze erfgoedverordening? 

 Hij vervangt de erfgoedverordening van 2010 en 
actualiseert de juridische basis (Omgevingswetproof). 

 Regelt de mogelijkheid om gemeentelijke monu- 
menten aan te wijzen en hoe deze te beschermen. 

 Regelt de mogelijkheid om gemeentelijke stads- en 
dorpsgezichten aan te wijzen en hoe deze te 
beschermen. 

 Bevat een vangnetbepaling archeologie.



Verordening adviescommissie 
Omgevingskwaliteit Tynaarlo 

Waarom deze verordening cie Omgevingskwaliteit?

 De commissie adviseert de gemeente bij taken gericht op 
het bereiken en in stand houden van een goede 
Omgevingskwaliteit. 
In ieder geval Rijksmonumenten. 

 Commissie Omgevingskwaliteit = welstand/monumenten. 
 Kan in de toekomst verruimd worden om ook over andere 

aspecten te adviseren.
 De verordening biedt een actuele juridische basis 

(Omgevingswetproof).  
 De verordening regelt de samenstelling, benoeming, taken 

en werkwijze van de commissie Omgevingskwaliteit. 



Verordening nadeelcompensatie Tynaarlo

Waarom deze verordening nadeelcompensatie? 

 Regelt de aanvragen om schadevergoeding. 

 Het gaat om schades door rechtmatig  
overheidshandelen (bijv. verkeersbesluit).  

 De verordening komt in de plaats van de huidige 
verbrokkelde regelgeving (Omgevingswetproof). 

 Het omvat ook planschade (nu geregeld in de 
verordening planschade). 



Vragen?



Reservedia’s



Waar zitten de verschillen met de huidige 
lijst voor de vvgb? 

5.3 Bijbehorende bouwwerken
 Huidig: geen vvgb nodig binnen bebouwde kom, wel 

buiten bebouwde kom (boven een bepaalde maat).  
 Nieuw: geen advies nodig voor bijbehorende 

bouwwerken (zowel binnen als buiten bebouwde 
kom)



Waar zitten de verschillen met de huidige 
lijst voor de vvgb? 

5.5 Bouwwerk geen gebouw zijnde
 Huidig: geen vvgb nodig als niet hoger dan 10 m 

en oppervlak niet meer dan 50 m2.
 Nieuw: geen advies nodig als niet hoger dan 15 

m en oppervlak niet meer dan 100 m2.



Waar zitten de verschillen met de huidige 
lijst voor de vvgb? 

5.11 Gebruik bouwwerken en gronden 
 Huidig: geen vvgb nodig voor gewijzigd gebruik 

binnen de bebouwde kom. Wel erbuiten.
 Nieuw: geen advies meer nodig voor gewijzigd 

gebruik (niet binnen en niet buiten de bebouwde 
kom).



Waar zitten de verschillen met de huidige 
lijst voor de vvgb? 

5.13 Vergroten woonperceel
 Huidig: hiervoor is nu wel een vvgb nodig
 Nieuw: hiervoor is geen advies meer nodig 



Waar zitten de verschillen met de huidige 
lijst voor de vvgb? 

5.14 Tijdelijk gebruik/tijdelijke bouwwerken
 Huidig: geen vvgb nodig als tijdelijkheid maximaal 

10 jaar.
 Nieuw: geen advies nodig als tijdelijkheid 

maximaal 15 jaar. 
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