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Overbetuwe 



Drie netwerksessies BOPA’s
• Deel 1: inhoud (8 april 2022)

• Deel 2: raadsproces (20 april 2022)

• Deel 3: techniek (10 mei 2022)
• Etc. Etc. 



De lijst – onze zoektocht
• Raadswerkgroep

– Podcast ‘Omgevingswet voor raadsleden’
– Inventarisatie VVGB en bp-procedures
– Aangevuld met ‘bestuurlijk niet wenselijke’ situaties

Lijst vastgesteld d.d. 23 maart 2021

Uit presentatie 8 april 2022 (deel 1):
“Bopa hoeft niet per definitie (planologische) afwijking te zijn. 

Kan ook afwijking bruidsschatregels zijn”

https://overbetuwe.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/077ff7f5-17ba-448a-9502-2b2db9d9c7a7?documentId=9503f87a-6fc7-499b-a662-24b7288fd66e&agendaItemId=1fe08aae-99cd-436c-9e26-880fe895e7d9


Titel
Vanuit 
bestaand 
beleid



Vanuit bestuurlijke afweging op de lijst gekomen



So far so good….. En toen…
…. gingen we aan de slag met onze werkprocessen.



Presentatie VNG

Presentatie Sarah Ros over de juridische aspecten
rondom de procedures. 



Echt geen andere opties?



Brainstormsessie met VNG (1)

16.65 lid 4 Omgevingswet

Het bevoegd gezag kan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij 
besluit van toepassing verklaren op de voorbereiding van de beslissing op 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit:
a. als het gaat om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan 
hebben voor de fysieke leefomgeving, en
b. waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden 
bedenkingen zullen hebben.

8 + 6



Aandacht voor het formele
en informele proces

Waar gaat het nu echt om? Waar moeten wij nu 
écht iets van vinden als raad?

Brainstormsessie met VNG (2)



Onze oplossing

Acceptatie: in 40% niet
halen termijnen

College 

Politieke avond

Gemeenteraad



Werkwijzer: Leiden
https://leiden.notubiz.nl/document/10665992/1/Vastgesteld+besluit+bij+RV+21_0087+Bestuurlijke+werkafspr
aken+over+de+Omgevingswet-+Werkwijzer+Bestuur+en+Omgevingswet+%28incl_+err_%29

Bestuurlijke werkafspraken over de 
Omgevingswet

https://leiden.notubiz.nl/document/10665992/1/Vastgesteld+besluit+bij+RV+21_0087+Bestuurlijke+werkafspraken+over+de+Omgevingswet-+Werkwijzer+Bestuur+en+Omgevingswet+%28incl_+err_%29


Vragen en discussie

Vragen over mijn presentatie?

Wat kan jij doen om het onderwerp
‘raad en bopa’s’ in jullie organisatie
op te pakken?

Wat zijn jullie eerste stappen? 

podcasts

https://vng.nl/artikelen/podcasts-omgevingswet
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