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Even voorstellen



Programma

• Samenwerking Kennislab
• Bopa binnen Omgevingswet
• Rol, inzet, reikwijdte
• Uitvraag VNG
• Hoe ziet het eruit?
• Tips, tricks & lessons learned
• Vraagpunten/discussie



Samenwerking Kennislab



Bopa binnen de Omgevingswet

• één omgevingsplan per gemeente
• nieuwe initiatieven via de ‘Koninklijke weg’ of het 

alternatief: de Bopa (omgevingsvergunning 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit)



Rol, inzet, reikwijdte

• Veel Bopa’s, zeker in het begin
▪ Gemeenten druk met opbouw van het gemeentebrede omgevingsplan
▪ Samenloop
▪ Beheer

• Verwachting toekomst?
▪ Afhankelijk van reikwijdte Bopa
▪ Afhankelijk van opbouw gemeentebrede OP

• Reikwijdte Bopa?



Uitvraag VNG

VNG-uitvraag > behoefte aan praktijkvoorbeelden

▪ Maak een basismodel
▪ Uitgangspunt: omzetten twee vergunde initiatieven onder Wro:

1. Woningbouw (gemengde ontwikkeling in Bruinisse, 
gemeente Schouwen-Duiveland)

2. Zonneveld (onderdeel bestemmingsplan Energielandgoed 
Wells Meer, gemeente Bergen)

▪ Te leveren stukken: Onderbouwing (GoFlo), collegevoorstel, 
besluit, handreiking en lesson’s learned



Handreiking

1. Reikwijdte BOPA

2. Procedure BOPA

3. Publicatie van een
BOPA

4. BOPA en het 
omgevingsplan



Reikwijdte Bopa
➢Wat is het

➢Wanneer kan en mag het worden 
toegepast

➢Hoe concreet / gedetailleerd 

➢Wanneer in ieder geval niet

NB: geen uitgebreid onderzoek naar reikwijdte van 
het instrument!

Procedure Bopa
➢Procedure

➢Ruimtelijke onderbouwing 2.0 > GoFlo

➢Hoofdstappen

➢Rol gemeenteraad

➢Besluitvormingsdocumenten

➢Rechtsbescherming

NB: zie ook uitgebreid procedureschema op VNG-
site!



Publicatie van een Bopa

➢Toepassingsprofiel kennisgeving 
omgevingsvergunning voor 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit

➢Aanlevering kennisgeving

➢Welke omgevingsvergunningen voor 
buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten

NB: komt 4e sessie over publicatie van een Bopa
(technische aspecten)

Bopa en het omgevingsplan

➢Welke Bopa’s verwerken

➢Termijn

➢Beheer



Onderbouwing Bopa (GoFlo)

1. Inleiding

2. Huidige situatie en 
toekomstambitie

3. Toekomstige situatie

4. Toetsing aan het OP

5. Aspecten fysieke 
leefomgeving en milieu











Collegebesluit
Aandachtspunten: 
- Omschrijven van de activiteiten luistert nauw
- Incl. of excl. de technische bouwactiviteit, 

duidelijk formuleren + opnemen in 
voorwaarden dat deze eerst verleend moet zijn 
voor ingebruikname

- Intrekken van vergunning opnemen kan, maar 
let dan op moment van ingaan



Kennisgevingen



Tips, tricks & lessons learned

• Reikwijdte BOPA
• Toepassingsmogelijkheden "knip“
• Raadpleegbaarheid BOPA in DSO
• Slim benutten
• Invulling bindend adviesrecht
• Vooroverleg goed verzorgen



Vraagpunten/discussie

• Participatie/milieu voortraject: leidend voor procedure?
• Reikwijdte Bopa /TAM-IMRO+
• Beheer Bopa’s
• ..?


