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Het omgevingsplan in beleidscyclus Omgevingswet 

Omgevingsvisie 
Levende ruimte

Omgevingsplan 
Groningen



Omgevingsplan in beleidscyclus Omgevingswet

» Omgevingsvisie Levende ruimte

» Keuzes op hoofdlijnen: bijv. waar ontwikkelen? Wat 
beschermen? Basis voor kostenverhaal

» Meerjarenprogramma’s en deelvisies 

» Woonvisie, Groenvisie, Healthy Aging visie, Evenementenbeleid, 
etc.

» Gebiedsontwikkeling

» Stedenbouwkundig plan, ontwikkelkader/strategie

» (anterieure) overeenkomst / grondexploitatie

» Regels omgevingsplan = juridisch bindend



Wat is een omgevingsplan?

Wat regelen we in een omgevingsplan?

regels voor activiteiten gekoppeld aan geometrie (werkingsgebieden)

- bouwen

- wonen

- economische activiteiten (bijv flitsbezorgers)

- bedrijfsactiviteiten

- kappen van bomen

- houden van evenementen

- heel veel meer…





Hoe reguleren we?

per activiteit een beoordelingskader

- redelijke eisen van welstand

- aantasting monumentale waarden

- stedenbouwkundige voorwaarden (bouwvlak, bouwhoogte, etc.)

- normen voor hemelwaterafvoer

- milieunormen (geluid, geur, externe veiligheid, etc.)

- (bouw)veiligheidseisen

- beperkingenzones (hoogspanningen, vliegroutes, etc.)

- etc.



Hoe sturen we op activiteiten?



Wat als activiteit niet is toestaan in omgevingsplan:

Verbod op activiteit (willen we gewoon niet…)

Vergunningsvrij (landelijk bepaald)

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA)

» Lijst participatie verplicht

» Lijst adviesrecht gemeenteraad



NU: bouwplan past niet in bestemmingsplan 

» B&w wijkt af met vergunning (kruimellijst)

» B&w wijkt af met vergunning uitgebreid (verklaring van geen 
bedenkingen, piepsysteem)

STRAKS: bouwplan past niet in omgevingsplan

» B&w verleent buitenplanse omgevingsplanactiviteit (raad heeft 
adviesrecht) 

» Raad gaat nog besluiten over voor welke projecten het 
adviesrecht wil hebben (najaar 2022)

» + vergunning moet worden opgenomen in omgevingsplan



Niet toegestaan, geen bopa mogelijk, wel gewenst?

Dan, wijzigen omgevingsplan 

Voorbeelden:

» Nieuw ontwikkelingskader Stadshavens, Spoorkwartier

» Waarin regulering van activiteiten die daar wel/niet worden 
toegestaan

» Instructieregel provincie (zoals bijv. bescherming erfgoed)

» Nieuw beleid (bijv. ‘zon op dak’ bij bedrijven of herziening 
bestemmingsregels wonen - HBW)

» Etc.



Wanneer heeft de raad een rol in het proces omgevingsplan?

- opdrachtverlening (kan ook als uitwerking van visie, beleidswijziging, 

programma, etc.)

- kennisgeving omgevingsplan Gemeenteblad → raad wordt geïnformeerd

- ontwerpbesluit → collegebrief

- vaststelling wijzigingsbesluit → raadsvoorstel + besluit

Proces omgevingsplan



fase van voorbereiden triggers

fase van aannemen dossiers fase van ontwerp wijzigingsbesluit

fase van vaststelling



Omgevingsplan ≠ bestemmingsplan: 

» dat betekent: de raad besluit alleen over te wijzigen regels en 
werkingsgebieden

Nu: vaststellen APV of postzegelbestemmingsplan

» Nu ook al: onderdelen van APV of parapluherzieningen

Straks: alleen regels en werkingsgebieden die wijzigen



Delegatiebesluit

De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het 
omgevingsplan delegeren aan het college van b&w

Het delegatiebesluit (apart besluit, geen beroep mogelijk)

» reikwijdte van de bevoegdheid;

» grenzen en voorwaarden, zo nodig termijn;

» eventueel instructies voor betrekken van de raad.



1 januari 2023

In werking treden Omgevingswet (IWT)





Wat gebeurt er na 1-1-2023 (IWT)?

Gebiedsgerichte uitrol nieuwe omgevingsplan

» Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19-januari/10:30/Transitiestrategie-
omgevingsplan-raadsvoorstel-15-12-2021

Gebiedsontwikkelingen 

» Stadshavens

» Stationskwartier

» Meerstad

» …

Nieuw beleid

» Bezorgeconomie

» Geitenhouderijen

» Zon op dak

» …

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2022/19-januari/10:30/Transitiestrategie-omgevingsplan-raadsvoorstel-15-12-2021




Hoe werkt het bij gebiedsontwikkeling?

Wijziging omgevingsplan voor gebieden

» Algemene regels 

» Wijzigen in principe niet

» Locatie-ontwikkelingsregels

» Aangepaste regels voor activiteiten en werkingsgebieden

» Welke vorm van sturen (flexibel, open/gesloten normen, 
wel/geen vergunning)

» Delegatiebesluit?



Stadshavens / Stationskwartier als eerste

Eerste keer nieuwe omgevingsplan: 

» Vaststellen algemene regels + gebiedsspecifieke regels

» Bruidsschatregels

» Delegatiebesluit



Vragen?




