
BOPA special

Aanvraag BOPA / Juridische activiteiten in 
het loket



Agenda

1. Juridische duiding en vergelijking BOPA en maatwerkvoorschrift

2. Scenario’s

3. Welke route kunnen bevoegd gezag en initiatiefnemer het beste 
kiezen?



Bopa-VTH-netwerksessies

• 8 april 2022 "uitdagingen en juridische kaders"

• 20 april 2022 "bestuurlijk proces met de raad"

• 24 juni 2022 "aanvraag BOPA / juridische activiteiten

in het loket”

• 29 juni 2022 ”de voorbeeld BOPA”

• Na de zomer hoe verder na indiening



Flexibiliteit bij het omgevingsplan

maatwerkvoorschrift



Binnenplanse en buitenplanse opa-vergunning

schema uit MvT 
Invoeringswet blz 66



aanvulling:

Bopa kan alleen met 

het oog op 

evenwichtige 

functietoedeling



Artikel 8.0a Bkl lid 2

Artikel 8.0a (beoordelingsregels omgevingsplanactiviteit algemeen)

1. …

2. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wordt de 

omgevingsvergunning alleen verleend met het oog op een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties.





Maatwerkvoorschrift

• ook hiermee kan worden afgeweken van regels in het omgevingsplan

• alléén van algemene regels voor activiteiten

"regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1" (art. 4.5 Ow)

• dus niet aan de orde bij vergunningplichten

• (kan ook ambtshalve; niet alleen afwijken, ook: concreet invullen)



Overlap Bopa & maatwerkvoorschrift

• beide kunnen gebruikt worden voor afwijken van algemene regels in 

omgevingsplan

Bopa
maatwerk-

voorschrift



Scenario’s

1. Nieuwbouw huis, na vergunningcheck, binnenplans

2a. Nieuwbouw huis, na vergunningcheck, buitenplans

2b. Nieuwbouw huis, na vooroverleg, buitenplans

3. Splitsen woning, binnenplans

4. Splitsen woning, buitenplans

5. Geen vetafscheider, maatwerkvoorschrift



1. Vergunningcheck

Nieuw gebouw bouwen

Initiatiefnemer

2. Aanvragen vergunningen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Gemeente

3. Behandelen aanvragen

Verlenen vergunning 

binnenplans

4. Aan de slag

Scenario 1: Nieuwbouw huis

Binnenplans

De initiatiefnemer wil een nieuw huis 

bouwen en doet een vergunningcheck. 

De conclusie is dat een vergunning nodig 

is voor ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’. 

De initiatiefnemer vraagt deze aan.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en 

vergunt de activiteit.

N.B.: sterk vereenvoudigd scenario.





1. Vergunningcheck

Nieuw gebouw bouwen

Initiatiefnemer

2. Aanvragen vergunningen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Gemeente

3. Behandelen aanvragen

Niet binnenplans vergunbaar

4. Aanvullen aanvraag

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

5. Behandelen aanvragen

Verlenen vergunning 

buitenplans

6. Aan de slag

Scenario 2a: Nieuwbouw huis

Buitenplans

De initiatiefnemer wil een nieuw huis 

bouwen en doet een vergunningcheck. 

De conclusie is dat een vergunning nodig 

is voor ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’. 

De initiatiefnemer vraagt deze aan.

De gemeente stelt vast dat de activiteit 

niet binnenplans, maar wel buitenplans

vergund kan worden en vraagt de 

initiatiefnemer de aanvraag aan te vullen.

De initiatiefnemer vult de 

oorspronkelijke aanvraag aan.

De gemeente beoordeelt de aangevulde 

aanvraag en vergunt de activiteit 

buitenplans.

N.B.: sterk vereenvoudigd scenario.











1. Vooroverleg

Initiatiefnemer

2. Aanvragen vergunningen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)*

Gemeente

3. Behandelen aanvragen

Verlenen vergunning 

buitenplans

4. Aan de slag

Scenario 2b: Nieuwbouw huis op een 

niet toegestane locatie - Buitenplans

De initiatiefnemer weet dat het huis niet 

is toegestaan en gaat in vooroverleg met 

de gemeente. De gemeente laat weten 

dat de activiteit buitenplans vergund kan 

worden.

De initiatiefnemer vraagt een vergunning 

aan voor ‘Bouwactiviteit (omgevingsplan)’

* De initiatiefnemer neemt in de aanvraag  

meteen aanvullende informatie voor 

buitenplanse beoordeling op.

De gemeente beoordeelt de aanvraag 

inclusief aanvullingen en vergunt de 

activiteit buitenplans.

N.B.: sterk vereenvoudigd scenario.



Initiatiefnemer

1. Aanvragen vergunningen

Afwijken van regels in het 

omgevingsplan

Gemeente

2. Behandelen aanvragen

Verlenen vergunning 

binnenplans

3. Aan de slag

Scenario 3: Splitsen woning

Binnenplans

De initiatiefnemer wil een woning 

splitsen. Dat is volgens het voormalig 

bestemmingsplan vergunningplichtig.

De bruidsschat bevat voor deze 

vergunningplicht geen specifiek 

aanvraagformulier. De initiatiefnemer 

moet het formulier ‘Afwijken van regels in 

het omgevingsplan’ gebruiken.

De gemeente beoordeelt de  aanvraag 

en vergunt de activiteit.

N.B.: sterk vereenvoudigd scenario.



Deze nieuwe versie 
eind volgende week 
beschikbaar in 
oefenomgeving 
Omgevingsloket



Initiatiefnemer

1. Aanvragen vergunningen

Afwijken van regels in het 

omgevingsplan

Gemeente

2. Behandelen aanvragen

Niet binnenplans vergunbaar

3. Aanvullen aanvraag

Afwijken van regels in het 

omgevingsplan

4. Behandelen aanvragen

Verlenen vergunning 

buitenplans

5. Aan de slag

Scenario 4: Splitsen woning

Buitenplans

De initiatiefnemer wil een woning 

splitsen. Dit is volgens het voormalig 

bestemmingsplan vergunningplichtig.

De bruidsschat bevat voor deze 

vergunningplicht geen specifiek 

aanvraagformulier. De initiatiefnemer 

moet het formulier ‘Afwijken van regels in 

het omgevingsplan’ gebruiken.

De gemeente stelt vast dat de activiteit  

niet binnenplans, maar wel buitenplans

vergund kan worden en vraagt de 

initiatiefnemer de aanvraag aan te vullen.

De initiatiefnemer vult de oorspronkelijke 

aanvraag aan.

De gemeente beoordeelt de aangevulde 

aanvraag en vergunt de activiteit 

buitenplans.

N.B.: sterk vereenvoudigd scenario.







Binnenplanse opa-vergunningen in tijdelijk deel 

omgevingsplan



Scenario's 

• scenario 1 nieuwbouw huis

→ binnenplanse opa-vergunningplicht uit bruidsschat (afd. 22.2)

• scenario 3 splitsen woning

→ binnenplanse opa-vergunningplicht uit voormalig bestemmingsplan



Vergunningaanvraagformulieren tijdelijk deel 
omgevingsplan

Bruidsschat Ruimtelijke 

plannen

Restcategorie

o.a. hemelwater- en 

erfgoed-verordening

Vergunningplichten en Aanvraagvereisten
Vergunning-

plichten

Vergunning-

plichten

Binnenplans

Specifieke formulieren
Bouwactiviteit (omgevingsplan), 

Bouwwerk slopen, Werk niet zijnde 

bouwwerk, Boom kappen, Uitweg 

aanleggen, LPG tanken, enz.

Afwijken van 

regels in het 

omgevings-

plan

Buitenplans

Aanvullende informatie voor buitenplanse

beoordeling via bijlage voor 

‘Overige gegevens noodzakelijk voor 

toetsing aan omgevingsplan’

Er is geen BOPA-vergunningaanvraagformulier (na 

legen DSO 27 juni)



Flexibiliteit met maatwerkvoorschrift & Bopa

activiteit

toegestaan
zoals gewenst

binnenplanse
vergunningplicht

Bopa

afwijking van algemene
regel gewenst

maatwerk-
voorschrift



Scenario’s

1. Nieuwbouw huis, na vergunningcheck, binnenplans

2a. Nieuwbouw huis, na vergunningcheck, buitenplans

2b. Nieuwbouw huis, na vooroverleg, buitenplans

3. Splitsen woning, binnenplans

4. Splitsen woning, buitenplans

5. Geen vetafscheider, maatwerkvoorschrift



Initiatiefnemer

1. Aanvragen 

maatwerkvoorschrift
Maatwerkvoorschrift aanvragen bij 

de gemeente of de rijksoverheid

Gemeente

2. Behandelen aanvragen

Opstellen maatwerkvoorschrift

3. Aan de slag

Scenario 5: Geen vetafscheider

De initiatiefnemer wil voor zijn 

horecagelegenheid geen vetafscheider 

plaatsen. Dit is volgens de algemene 

regels wel verplicht. 

De initiatiefnemer vraagt een 

maatwerkvoorschrift aan bij de 

gemeente.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en 

stelt een maatwerkvoorschrift op om de 

initiatiefnemer toe te staan geen 

vetafscheider te plaatsen.

N.B.: sterk vereenvoudigd scenario.





Welke route kunnen bevoegd gezag en 
initiatiefnemer het beste kiezen?

en: welke route kan gemeente het beste 'aanbieden' in het definitieve 
omgevingsplan?


