


• Voorstellen en Aanleiding

• Wat is een (B)OPA
- BOPA of Omgevingsplan wijziging?
- Wanneer wel-niet?

• Wat hebben we geleerd?
- Welke vragen hebben we nog? 
- Wat pakken we als eerste op?





• Drietal bijeenkomsten over regionale samenwerking op gebied 
van vergunningverlening

• Laatste sessie ging over de BOPA

• Inzichten die we daaruit hebben opgedaan delen we nu



En wat is een BOPA?

Wat is een OPA?



Een OPA is een verzamelnaam voor ‘vergunningen’ voor het 
uitvoeren van een activiteiten met gevolgen voor de fysieke 
leefomgeving waar een gemeente regels voor kan stellen.

Een initiatiefnemer vraag geen ‘OPA’ aan, maar 
- een vergunning voor activiteit bouwen, of 
- een vergunning voor activiteit kappen van een 

boom, of 
- een vergunning voor activiteit roeren van de 

grond, of
- ……..
- ………

Het is geen ‘product’ dat je in het in het DSO kunt aanvragen



Een Buitenplanse OPA is een ‘vergunning’ voor het uitvoeren van activiteiten met gevolgen 
voor de fysieke leefomgeving die in strijd is met regels in het Omgevingsplan.

Het is wel een ‘product’ in het DSO 

Vergelijkbaar ≠ Hetzelfde



Buitenplanse OPA Afwijking WABO
Proces

Doorlooptijd 8 weken (+6)(+4) 26 weken

Bevoegdheid College bevoegd 
(Tenzij advies/ instemming)

Raad bevoegd 
(Tenzij VVGB/Kruimelgeval)

Participatie Participatie verplicht?

Inhoud
Reikwijdte Afwijking regels omgevingsplan. 

Kan dus naast ruimtelijk ook 
zijn op gebied van bijvoorbeeld 
milieu (bruidschat).

Afwijking regels bestemmingsplan 
zijn altijd ruimtelijke afwijking 

Beoordelingskader Evenwichtige toedeling van 
functies

Ruimtelijke onderbouwing



- Als er sprake is van een concreet initiatief

- Als het geregeld kan worden met een vergunning aan 
initiatiefnemer

Geldt alleen voor initiatiefnemer/ degene die de 
activiteit uitvoert

Verandert dus géén algemeen verbindende 
regel in het Omgevingsplan





In dit voorbeeld bevindt de locatie van 
het initiatief zich op een plek waar géén 
beperkende algemene regels gelden.

De voorwaarden en regels die je als 
gemeente wilt stellen aan dit initiatief 
kun je regelen in de vergunning.

Deze regels en voorwaarden gelden dan 
alleen voor de initiatiefnemer. Ze leggen 
géén verplichtingen of beperkingen op 
aan inwoners en bedrijven op 
naastgelegen percelen.



In dit voorbeeld bevindt de locatie van het 
initiatief zich op een plek waar algemene 
regels gelden.

De regels hebben te maken met activiteiten 
van andere omliggende bedrijven. (In dit 
voorbeeld geluidshinder)

Deze algemene regels kunnen niet met een 
vergunning aan initiatiefnemer gewijzigd 
worden.

Voor het mogelijk maken van dit initiatief is 
dus een wijziging van de regels in het 
Omgevingsplan nodig.



- Hoe/ wanneer komen we daar achter?

- Wat betekent dit voor het proces? 

- Wat betekent dit (voor Omgevingsdienst) aan Omgevingstafel?
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• Hoe maak je een evenwichtige toedeling van functies voor een 
vergunning? 

• Welke onderzoeken horen daar bij? 

• Is daar een verbinding te leggen is met de Omgevingstafel? 
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Omgevingsvergunning

(Doorwerking) Omgevingsvisie

Omgevingsplan

✓ Uitgewerkt proces voor de BOPA (samen met OD)
✓ Een inhoudelijk toetsingskader 

✓ Rol van de raad
✓ Anterieure overeenkomst & Kostenverhaal
✓ Afspraken met Omgevingsdiensten herzien? 

(mandatering)
✓ Nadenken over registratie en verwerking BOPA’s


