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wijzigen?  
 
 
Elly Brouwer 
 

 



Ervaringen en plannen 
 Uit welke provincie en welke gemeente komt u?  

 Zeeland/Noord-Brabant/Zuid-Holland 

  

 - vergunning aangevraagd?  

 - bouwplannen?  

 - bouwvlak vergroten? 

 - neventak starten en/of functie veranderen?   

 - stoppen met het bedrijf/blijven wonen/als burgerwoning 
 verkopen?  

  



Bestemmingsplan 
 - Naam bestemmingsplan; datum onherroepelijk 

 - bouwvlak 

 - gebiedsbestemming  

 - bestemming bouwvlak 

 - medebestemming 

  

  

 Via www.ruimtelijkeplannen.nl 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Bestemmingsplan; verbeelding 
 www.ruimtelijkeplannen.nl 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Als plan niet rechtstreeks past 
binnen bestemmingsplan 

 In het bestemmingsplan (binnenplans) 

 -  afwijkingsbevoegdheid 

 -  wijzigingsbevoegdheid 

  

  



Wat als plan niet rechtstreeks past 
binnen het bestemmingsplan 

 Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 

◦ buitenplans afwijken (artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo) 

◦ Met ruimtelijke onderbouwing 

 Nieuw bestemmingsplan 

 - Veeg plan: met andere initiatieven in plangebied 

◦ + goedloper – kan langer duren 

 - Postzegelbestemmingsplan  

◦ - kosten + niet afhankelijk van andere initiatieven 

  



Wat is er nodig om 
bestemmingsplan te wijzigen 

 - Regels 

 - Verbeelding 

 - Toelichting 
◦ Doel 

◦ Omschrijving project  

◦ Vigerend beleid; rijk/provincie/gemeente 

◦ Ruimtelijke aspecten: Stedenbouw/Toerisme en recreatie/Verkeer/Natuur en 
landschap 

◦ Milieuaspecten: Geluid/Bodem/Externe veiligheid/Besluit luchtkwaliteit/Geur en 
stof/Wet milieubeheer 

◦ Cultuurhistorie en archeologie 

◦ Waterparagraaf 

◦ Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid (omgevingsdialoog) 

  

  

  



Procedure 
 (Voor)ontwerp bestemmingsplan 
◦ Zienswijze 

 Vaststelling 
◦ Beroep  

 Raad van State 

  



WABO; omgevingsvergunning 
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 - Reguliere procedure: 8 weken  

 - Uitgebreide procedure: 26 weken 

 Eén loket:  

 - bouw 

 - slopen 

 - rooien  

 - waterwet 

 - enz 

 Aanvragen via: www.omgevingsloket.nl 

  

  

  

http://www.omgevingsloket.nl/


Wet Milieubeheer 
 Voorheen: Besluit akkerbouw, besluit melkrundveehouderij, Besluit 
Landbouw, Besluit glastuinbouw, hinderwetvergunning, 
milieuvergunning 

 Nu meestal melding Activiteitenbesluit 

 Via AIM: Activiteiten Internet Module: www.aim.vrom.nl 

  

  

  

http://www.aim.vrom.nl/


Wet Natuurbescherming 
 Direct aanvragen bij provincie of aanhaken bij omgevingsvergunning; verklaring van 
geen bedenkingen (uitgebreide procedure) 

 Gebiedsbescherming/soortenbescherming/+ voorheen Boswet en Flora- en 
faunawet 

 N (stikstof) depositie groter dan 0,0 mol/ha/jr dan aanvragen vergunning (ook voor 
bouwfase). Berekenen in rekenmodel Aerius (nu nog beperkt toepassingsbereik) 

 Als groter dan evt:  

 - Passende Beoordeling 

 - Brongerichte maatregelen; emissiebeperking  

 - Extern salderen 

 Nog heel veel onduidelijk 

  



Bouwscan bij plan 
-  Bestemmingsplan 

 - Verordening ruimte 

 - Wabo 

 - Milieu 

 - Natuurbeschermingswet 

 - Waterwet 

 -e.a. 

 Alle aspecten globaal doorlopen op knelpunten, met beter beeld over 
haalbaarheid vooroverleg met gemeente aangaan en procedure 
opstarten 



Omgevingswet  
 Inwerkingtreding per 01-01-2021 wenselijk en mogelijk (Brief minister voor 
Milieu en Wonen 29 november 2019) 

 - Minder en overzichtelijker regels; meer samenhang 

 - Meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk 

 - Vertrouwen als uitgangspunt 

 

 Bestemmingsplan verdwijnt 

 Eén loket, één bevoegd gezag, één procedure, één omgevingsplan met alle 
gemeentelijke regels 

 Ja mits, in plaats van Nee tenzij 

 Omgevingswet video 

  

  

https://www.rovid.nl/bzk/dgwb/2017/bzk-dgwb-20171204-idn3yht26-web-hd.mp4
https://www.rovid.nl/bzk/dgwb/2017/bzk-dgwb-20171204-idn3yht26-web-hd.mp4


Vragen?  
  

  

  

  

  

 Elly@brouweragrarischasdvies.nl 

 www.brouweragrarischadvies.nl 

 06-17005241 
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