
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 december 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Transitiestrategie omgevingsplan

Transitiestrategie-omgevingsplan

Bijlage-toelichting-Transitiestrategie-omgevingsplan

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Pieter Koppert (beleidsmedewerker stadsontwikkeling), 06 1173 5571, 

jan.pieter.koppert@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Gemeenten krijgen tot 2029 de 

tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Met dit voorstel besluit u over de 

transitiestrategie omgevingsplan. De transitiestrategie bestaat uit vijf onderdelen die gericht zijn op 

een soepele, snelle, eenduidige en transparante overgang van het huidige ruimtelijke systeem naar 

één omgevingsplan. 1) Het vaststellen van leidende principes voor omgevingsplanwijzigingen. 2) Het 

benutten van de volledige reikwijdte van de Omgevingswet tenzij er geen verbetering in de 

dienstverlening optreedt. 3) Een gebiedsgerichte gefaseerde opbouw op grond van bestaand beleid 

(4) met maximaal 3x per jaar een wijzigingsprocedure omgevingsplan (5).

De raad wordt het volgende besluit voorgelegd:

I de volgende leidende principes voor omgevingsplanwijzigingen vast te stellen: 1. 

omgevingsplanregels vinden hun motivering in geldend beleid; 2. over omgevingsplanregels heeft 

altijd participatie plaatsgevonden; 3. we schrijven duidelijke regels en besluiten; 4. de regels zijn 

uitvoerbaar en handhaafbaar; 5. de regels zijn verdedigbaar en uitlegbaar bij de rechter;

II de volledige reikwijdte van de Omgevingswet te benutten, tenzij dit niet leidt tot verbeterde 

dienstverlening; 

III het omgevingsplan gebiedsgericht en dus gefaseerd op te bouwen, tenzij dit niet leidt tot 

verbeterde dienstverlening;

 IV het omgevingsplan op grond van bestaand beleid vorm te geven; 

V maximaal 3x per jaar een wijzigingsprocedure te starten.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Transitiestrategie-omgevingsplan.pdf
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-toelichting-Transitiestrategie-omgevingsplan.pdf


Vermeld op LTA?
O ja, 2022-215

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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