
Omgevingswet – case recreatiecentrum  
 

Inleiding  

‘De samenwerking en informatie-uitwisseling van de actoren in het ketenproces’ 

In deze case wordt het initiatief voor de realisatie van een recreatiecentrum beschreven. In de 

tekst worden verwijzingen gemaakt naar producten/diensten en zaaktypen die in de 

interbestuurlijke procesketens een rol spelen om te komen tot een ‘Ja’ voor dit initiatief.  

Van Initiatief tot en met toezicht en handhaving: 

• Initiatief ->  

• Oriëntatie  -> 

• Vergunningaanvraag -> 

• Beoordeling -> 

• (Parallelle)Procedure -> 

• Uitvoering -> 

• Toezicht en handhaving. 

 

Aantal bijlagen: 4 (screenshots PDC / ZTC)  

 

Procesketens 1  
 

DE DROOM 

WAT: programma van eisen 

Marieke Initiatief is een investeerder met duurzame inslag. Ze wil een recreatiecentrum 

starten, waar activiteiten worden georganiseerd variërend van wandel-, fiets- en kanoën tot 

survivals. Daarbij wil ze overnachtingsmogelijkheden bieden. Voor de energievoorziening wil 

ze gebruik maken van duurzame technieken. Ze is erg gecharmeerd van een bepaalde 

innovatieve vorm van warmte-koude-opslag. 

 

ORIËNTATIE 

WAAR: voorkeurslocatie 

Marieke wil in de regio “Oefene” zitten. Binnen dat gebied laat ze eerst onderzoeken welke locaties 

geschikt kunnen zijn.  

Daarvoor worden geografie, beleid, wet- en regelgeving en databanken geraadpleegd.  

De omgevingsplannen (bestemmingsplannen) zijn op dit moment nog niet interessant, want ze 

weet dat zij toch te maken krijgt met een aanpassing van het omgevingsplan (bestemmingsplan). 

Ze is wel geïnteresseerd in de nabijheid van natuurgebieden en water en de opbouw van de 

bodem, omdat die geschikt moet zijn voor warmte-koude-opslag. Ze wil twee locaties aan het 

water en twee locaties naast een bos verkennen. 

 

VERKENNING  

Marieke laat een voorverkenning opstellen om haar voorkeurslocatie te bepalen.  

 

Aan de hand van de databank bodem (informatiehuis Bodem?) worden de te onderzoeken 

locaties zodanig gekozen dat op alle locaties de bodemopbouw geschikt is voor de beoogde vorm 

van warmte-koude-opslag.  

Regelgeving en beleid worden nagekeken op de aspecten die cruciaal zijn.  

De locaties liggen binnen bodembeschermingsgebieden waar boringen niet zomaar mogelijk zijn. 

De warmte-koude-opslag die Marieke wil, is innovatief en kan zodanig worden vormgegeven, dat 

de effecten verwaarloosbaar zijn. Het zou dus geen probleem hoeven te zijn. 

 

Voor de locaties aan het water lijken er nogal wat beperkingen te zijn. Het water maakt deel uit 

van een Natura2000 gebied en de activiteiten die zij wil, kunnen de diersoorten waarvoor het 

gebied is aangewezen, verstoren.  



 

Het bos nabij de andere locaties maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De 

mogelijkheden voor combinatie met de recreatieve activiteiten zijn hier groter dan bij Natura2000. 

Het beleid van de provincie Tenoostenvan geeft aan dat bij de ene boslocatie vooral 

doorontwikkeling van natuur wordt voorgestaan en bij de andere boslocatie revitalisering van de 

recreatie.  

 

Aan de hand van basisregistraties wordt gecheckt of er al eenzelfde soort recreatiecentrum in de 

omgeving van de locaties aanwezig is. Dat blijkt niet het geval. In de omgeving van de beoogde 

locaties zijn wel andere recreatieve activiteiten aanwezig, maar deze hoeven niet beperkend te 

zijn. Bij een aantal ziet Marieke juist mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld met een 

pannenkoekenhuis.  

 

De boslocatie waar door de overheden revitalisering van recreatie wordt nagestreefd, heeft de 

voorkeur van Marieke en ze gaat met deze locatie verder. Ze laat de verkoopbereidheid van 

huidige eigenaren in die omgeving onderzoeken. Er blijkt een agrariër te zijn die wil stoppen en 

bereid is te verkopen. Marieke bereidt haar aanvraag voor en is vooral benieuwd of de gemeente 

bereid is de bestemming ‘agrarisch’ - die volgens ‘ruimtelijkeplannen.nl’ aan het betreffende terrein 

is gegeven - te wijzigen. De verkenningen krijgen nu het karakter van meer gedetailleerd 

onderzoek, dus Marieke gaat eens ‘polsen’ hoe de gemeente over haar plannen denkt. Ze vraagt 

een ‘vooroverleg’ aan bij de gemeente Traaiout (Zaaktype: ‘Vooroverleg voeren’ / 

‘Meerwaardegesprek voeren’ of ‘Advies verstrekken’). Traaiout vindt dat Marieke’s plan goed past 

in het streven van de gemeente de recreatie te bevorderen: Marieke krijgt het advies haar plannen 

goed uit te werken en vervolgens een aanvraag in te dienen voor een Omgevingsvergunning voor 

haar recreatiecentrum. 

 

  

VERGUNNINGAANVRAAG 

Er wordt een aanvraag opgesteld voor de Omgevingsvergunning, compleet met een onderzoek 

over de effecten op de ondergrond vanwege de warmte-koude-opslag en een onderzoek met de 

mogelijke effecten op de EHS en natuur in het algemeen. Voor die onderzoeken is gebruik gemaakt 

van gegevens over de natuur, bodem en water die al in de databanken voorhanden waren. Er heeft 

nog wel aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van 

handleidingen voor onderzoek die daar eveneens waren te vinden.  

 

De aanvraag is in het landelijke vergunningenloket gemaakt. Aan de hand van de regelbeheerder 

(toepasbare regels) van dat loket wordt duidelijk dat er inderdaad een aanpassing van het 

omgevingsplan (bestemmingsplan) nodig is. Daarom heeft ze bij de aanvraag aangegeven waarom 

zij vindt dat het recreatiecentrum wel past binnen het beleid dat gericht is op revitalisering van de 

recreatie in het gebied. Verder blijkt dat de locatie is gelegen aan een provinciale weg en dat voor 

de ontsluiting daarop een vergunning vereist is vanwege de provinciale omgevingsverordening. 

Langs de provinciale weg loopt een primaire watergang die gekruist moet worden, waarvoor een 

vergunning vereist is van het waterschap voor een brug of dam met duiker. Ook de daarvoor 

benodigde gegevens worden ingevuld.  

 

BEOORDELING: compleetheid, passendheid in regels en beleid   

Annet ontvangt de aanvraag (product: Omgevingsvergunning, variant: Omgevingsvergunning meer 

dan één activiteit) bij de gemeente Traaiout via een zaak van het zaaktype ‘Aanvraag beschikking 

regulier behandelen’. Zij controleert of de benodigde gegevens voor beoordeling van de aanvraag 

aanwezig zijn. Zo niet, dan zal zij de aanvrager verzoeken die informatie alsnog te verstrekken. De 

beslistermijn wordt dan opgeschort. Er is één zaakdossier voor de behandeling van de 

vergunningaanvraag; zodra daarover is beschikt, wordt dat zaakdossier gesloten. Indien bezwaar 

wordt gemaakt of beroep wordt aangetekend, wordt daarvoor een nieuwe, aan de vergunningzaak 

gerelateerde, zaak gestart. Zaaktype: Bezwaar behandelen, Zaaktype: Beroep behandelen.  

 



Annet checkt via de regelbeheerder van het vergunningenloket welke aspecten er van belang zijn. 

Dat blijken natuur, water, bodem, verkeer (provincie), veiligheid en gezondheid te zijn. 

(Opm.: bepaalde taken zijn door de gemeente uitbesteed aan de Omgevingsdienst Regio 

Oefene). Verder blijkt dat de aanvraag niet past binnen het omgevingsplan (bestemmingsplan), het 

omgevingsplan (bestemmingsplan) geeft de bestemming landbouw. Er blijkt een toestemming 

van de provincie nodig te zijn voor een ontsluiting op de provinciale weg en een 

vergunning van het waterschap voor het leggen van een dam met duiker. Er is een 

ontheffing van het Rijk nodig omdat uit onderzoek blijkt dat zich op het terrein een heuvel 

bevindt die is aangemerkt als archeologische vindplaats. Omdat zich in en rondom het 

recreatiecentrum regelmatig (grote) groepen mensen bevinden, kunnen er eisen gesteld worden 

voor brandveilig gebruik. Op zich lijkt de aanvraag compleet.  

 

De provinciale verordening laat warmte-koude-opslag niet toe, maar er is een onderzoek waaruit 

blijkt dat er geen effecten zijn. De aanvraag lijkt compleet. Annet stuurt de aanvraag door voor 

advies en/of instemming naar de verschillende adviseurs. 

Deze adviseurs kijken niet alleen naar de regels die van belang zijn, maar ook naar het beleid en 

de ontwikkelingen daarin. 

 

Jeroen Goegemeente van de gemeente constateert eveneens dat de aanvraag niet past binnen het 

omgevingsplan (bestemmingsplan), maar dat het recreatiecentrum wel past binnen het beleid in de 

omgevingsvisie van de gemeente. Jeroen Goegemeente levert zijn bijdrage (product: ‘Advies 

activiteit fysieke leefomgeving’, variant: ‘Advies omgevingsvergunning betreffende een 

Afwijkactiviteit anders dan een afwijkactiviteit van provinciaal of nationaal belang’, zaaktype: 

‘Advies verstrekken (formeel)’) aan de beschikking op de aanvraag Omgevingsvergunning door zijn 

collega Annet te adviseren de activiteiten toe te staan.  

 

Jaap van Onderen was tot een paar jaar geleden in dienst van de provincie Tenoostenvan, maar 

werkt inmiddels voor de Omgevingsdienst Regio Oefene en houdt zich daar bezig met de 

bodemtaken die gemeenten en provincie aan de omgevingsdienst hebben opgedragen. Hij 

constateert dat de aanvraag is gelegen binnen een boringsvrije zone zoals aangegeven in de 

provinciale omgevingsverordening. De verordening voorziet niet in de beoogde warmte-koude-

opslag. Jaap houdt ruggenspraak met de provincie en daaruit blijkt dat de provincie bereid is om 

medewerking te verlenen, omdat de locatie is gelegen aan de rand van de boringsvrije zone en uit 

het onderzoek dat bij de aanvraag was gevoegd, blijkt dat er geen negatieve gevolgen zijn. Jaap 

van Onderen levert zijn bijdragen (product: ‘Advies activiteit fysieke leefomgeving’, variant: 

‘Advies Omgevingsvergunning betreffende een Milieubelastende activiteit: het aanleggen en 

gebruiken van een open bodemenergiesysteem’ in combinatie met product: ‘Advies activiteit 

fysieke leefomgeving’, variant: ‘Advies omgevingsvergunning betreffende een Afwijkactiviteit van 

provinciaal belang’, zaaktype: ‘Advies verstrekken (formeel)’) uit naam van de provincie 

Tenoostenvan aan de beschikking op de aanvraag Omgevingsvergunning door het bevoegd gezag 

te adviseren de activiteiten toe te staan.  

 

De verkeersadviseur van de provincie (Clarabella Zebra) geeft aan dat de ontsluiting op de 

provinciale weg op zich geen probleem is; er wordt nog wel een aantal voorwaarden meegegeven. 

Clarabella levert haar bijdrage (product: ‘Advies activiteit fysieke leefomgeving’, variant: ‘Advies 

Omgevingsvergunning betreffende een Omgevingsverordeningactiviteit’, zaaktype: ‘Advies 

verstrekken (formeel)’) aan de beschikking op de aanvraag Omgevingsvergunning door het 

bevoegd gezag te adviseren de activiteiten toe te staan.  

 

Daarnaast wijst zij op het feit dat het recreatiecentrum een verkeersaantrekkende werking heeft. 

Hierdoor neemt de stikstof-depositie toe in een stikstof-gevoelig Natura 2000-gebied dat in een 

aangrenzende provincie Wester ligt. Omdat de depositie inmiddels de grenswaarde nadert, wordt 

voor dit gebied een programmatische aanpak opgesteld, maar deze is voor dit gebied nog niet 

digitaal beschikbaar. Er zal echter al wel conform die programmatische aanpak gewerkt moeten 

worden. Dat houdt in dat moet worden aangetoond dat de verhoging van stikstof-depositie in dat 



natuurgebied nog aanvaardbaar is. De aanvraag moet dus alsnog aan die andere bevoegde 

provincie worden voorgelegd vanwege natuur. Annet vraagt daarom ook de natuuradviseur (Jan 

van Goedeorde) van de Provincie Wester om advies. Deze natuuradviseur heeft inmiddels 

meerdere aanvragen ontvangen die leiden tot een verhoging van de depositie. De adviseur is zo 

vriendelijk om de gegevens van de aanvraag door het rekenmodel te halen. Hieruit blijkt dat de 

depositie-situatie kritisch wordt, maar de aanvraag van Marieke nog net kan. Jan levert zijn 

bijdrage (product: ‘Advies activiteit fysieke leefomgeving’, variant: ‘Natura 2000-activiteit die niet 

is aangewezen op grond van artikel 1.3, vijfde lid van de Wet natuurbescherming’, zaaktype: 

‘Advies verstrekken (formeel)’) aan de beschikking op de aanvraag Omgevingsvergunning door het 

bevoegd gezag te adviseren de activiteiten toe te staan.  

 

Annet zet de aanvraag (deels) ook uit bij het Waterschap Nietenadt. De wateradviseur Tanja geeft 

aan dat een vergunning voor het leggen van een dam met duiker vergunbaar is als de 

doorstroming niet wordt belemmerd (product: ‘Omgevingsvergunning één activiteit’, variant: 

‘Waterschapsverordeningactiviteit’, zaaktype: ‘Aanvraag beschikking regulier behandelen’). Annet 

zorgt met toepassing van de coördinatieregeling (Art. 16.7 Omgevingswet, juncto Afdeling 3.5 

Algemene wet bestuursrecht) dat Tanja de Omgevingsvergunning voor de dam met duiker in 

behandeling neemt en de beschikking op dat deel van Marieke’s aanvraag aan de gemeente 

Traaiout zendt.  

 

Op het terrein rond het recreatiecentrum en in de groepsruimtes van het centrum wil Marieke 

geregeld evenementen gaan organiseren waar grote groepen mensen op af zullen komen. Een deel 

daarvan wil wellicht ook blijven overnachten. Hoewel met de komst van de Omgevingswet de 

Veiligheidsregio geen wettelijk adviseur meer is voor het ‘brandveilig gebruik’ van objecten 

waarvoor een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd, is binnen de gemeente Traaiout 

afgesproken dat de Veiligheidsregio toch altijd om advies wordt gevraagd. Irma Brandmeester, 

adviseur Risicobeheersing van de brandweer, beoordeelt onder andere de brandcompartimentering, 

de brandmeldinstallatie en vluchtwegen op de bouwtekeningen van de gebouwen met logiesfunctie 

en ziet geen bezwaar in het verlenen van de Omgevingsvergunning. De adviseur van de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed stelt enkele voorwaarden aan het gebruik in de directe omgeving van de 

archeologische vindplaats en ziet geen bezwaren tegen de realisatie van het recreatiecentrum.  

 

Kortom het recreatiecentrum past niet binnen het gemeentelijke omgevingsplan 

(bestemmingsplan) en de provinciale omgevingsverordening. Maar bij zowel gemeente als 

provincie is er bereidheid om toch medewerking te verlenen. Verder zijn er wat voorwaarden die 

aan de omgevingsvergunning gekoppeld moeten worden. Annet verwerkt alle ontvangen adviezen 

tot een concept van het besluit en bundelt dat met het positieve besluit van Tanja op de aanvraag 

voor de ‘dam met duiker’. Als ze dat klaar heeft, vraagt ze Jaap, Clarabella en Jan nog eens goed 

te kijken naar de door haar opgestelde voorgenomen beslissing en, als ze geen op- of 

aanmerkingen meer hebben, ermee in te stemmen. Jaap, Clarabella en Jan vinden dat Annet hun 

adviezen keurig heeft verwerkt in het conceptbesluit. Ze stemmen in door het nemen van de 

instemmingsbesluiten (product: ‘Instemming’, varianten: ‘Instemmingsbesluit voorgenomen 

beslissing Afwijkactiviteit van provinciaal belang’, ‘Instemmingsbesluit voorgenomen beslissing 

Milieubelastende activiteit: het aanleggen en gebruiken van een open bodemenergiesysteem’, 

‘Instemmingsbesluit voorgenomen beslissing Omgevingsverordeningactiviteit’, zaaktype: ‘Aanvraag 

beschikking regulier behandelen’), waarna Annet het conceptbesluit definitief kan maken.  

 

PARALLELE PROCESSEN: herziening omgevingsverordening en omgevingsplan  

In de (interbestuurlijke) procesketens om te komen tot het kunnen verlenen van de 

omgevingsvergunning die leidt tot de realisatie van het recreatiecentrum, worden besluiten 

genomen die leiden tot het aanpassen van omgevingsverordening en omgevingsplan.  

 

Deze parallelle processen worden beschreven in het hoofdstuk Procesketens 2   

 

 



UITVOERING EN OPLEVERING 

Marieke geeft opdracht voor realisatie en meldt aan de gemeente Traaiout dat zij is gestart met de 

(ver)bouw van de verschillende opstallen die zij voor haar recreatiecentrum nodig heeft.  

Bart houdt toezicht op de bouwactiviteiten van Marieke en komt een paar keer langs tijdens de 

bouw (Zaaktype: (een paar keer) ‘Controle uitvoeren’). Van elke controle maakt hij een 

zaakdossier aan waarin hij zijn bevindingen vermeldt. Een enkele keer blijkt dat de aannemer die 

Marieke heeft ingeschakeld zich niet helemaal heeft gehouden aan de bepalingen uit het Besluit 

bouwwerken leefomgeving; Bart neemt dit op in de ‘Kennisgeving toezichtbevindingen’ en geeft 

daarin tevens aan wanneer hij terugkomt voor een hercontrole (Zaaktype: ‘Controle uitvoeren’). 

Marieke geeft de datum van oplevering door. Naar aanleiding daarvan komt Bart langs om te 

controleren of Marieke en haar aannemer zich hebben gehouden aan de voorschriften van de 

vergunning (zaaktype: ‘Controle uitvoeren’). Hij heeft Irma Brandmeester gevraagd met hem mee 

te gaan, zodat zij hem kan adviseren (zaaktype: ‘Advies verstrekken (formeel)’) over het 

brandveilig gebruik van de gebouwen waarin gasten van Marieke zullen overnachten. Het klopt 

geheel.  

 

TOEZICHT EN HANDHAVING 

Na 1 jaar komt Bart langs voor een controle (Zaaktype: Controle uitvoeren). 

Hierbij maakt hij gebruik van zijn laptop/Ipad. Hij vraagt de inspectieplanner naar de resultaten 

van de bulkopvraging van inspecties van andere handhavende instanties en de analyses daarvan, 

die voor zijn controle van belang zijn. Daaruit kan bijvoorbeeld geconcludeerd worden dat het 

specifieke object dat zou willen gaan bezoeken niet tot de risico-bedrijven hoort, maar dat anderen 

daartoe wel behoren. Daarop bepalen zij een aanpak van de inspectie die programmatisch en 

risicogericht is. Er wordt een gerichte keuze gedaan welke objecten prioriteit moeten hebben voor 

inspectie. Hij checkt de omgevingsvergunning en de burgersbindende regels. Hij loopt langs: de 

geconsolideerde omgevingsvergunning, geconsolideerde verordening en geconsolideerd 

omgevingsplan (bestemmingsplan). Hij schakelt in op inspectieview en ziet op zijn scherm de 

inspectieresultaten bij zijn inspectieobject van andere handhavende instanties zodat hij er een 

geïntegreerd beeld van krijgt. Verder kijkt hij in het (procedure en toezichts-)dossier of er nog 

bijzonderheden zijn. Daar treft hij de zienswijze, het beroep en de uitspraak aan. 

De aangetroffen situatie komt overeen met de jongste (geconsolideerde) vergunning en regels. 

Geen afwijkingen. Hij werkt het (toezichts)dossier bij.  

 

De activiteiten lopen goed, inmiddels zijn er ook dance-achtige activiteiten ontstaan. Omwonende 

agrariërs ondervinden hier nog wel eens hinder van (zaaktype: Melding overlast behandelen). Eén 

van hen, Karel, meent dat de dance-achtige activiteiten niet onder de omgevingsvergunning valt. 

Hij heeft de omgevingsvergunning daar nog eens op nagekeken en de Algemene Plaatselijke 

Verordening. Hij dient een handhavingsverzoek in (Zaaktype: Handhavingsverzoek behandelen). 

 

Bart neemt het handhavingsverzoek in behandeling. Hij checkt de omgevingsvergunning, de 

burgersbindende regels en het (toezichts)dossier. Er komt een controlebezoek (Zaaktype: Controle 

uitvoeren) en een gesprek met Marieke. Bart bereidt een besluit op het handhavingsverzoek voor. 

Het bevoegde gezag besluit conform. Het besluit wordt aan Karel gezonden en in afschrift aan 

Marieke. Bart zet e.e.a. in het (toezichts)dossier (als Marieke in strijd met de omgevingsvergunning 

handelt, wordt een Handhavingsbesluit genomen. Zaaktype: Handhavingsbesluit nemen. Dat 

handhavingsbesluit wordt geëffectueerd door bijv.:  

Zaaktype: Last onder dwangsom ten uitvoer leggen 

Zaaktype: Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen 

Zaaktype: Bestuurlijke strafbeschikking milieu opstellen 

Zaaktype: Bestuurlijke boete opleggen).  

 
1 Noot: Naast het afgeven van een omgevingsvergunning voor het recreatiecentrum, moet de omgevingsvergunning voor 

het agrarisch bedrijf worden ingetrokken. Deze laatste (met schoongrond zaken en evt. sloopvergunningen met 

asbestzaken) wordt hier even buiten beschouwing gelaten. De casus kan hier eventueel mee worden uitgebreid. Dat kan 

ook met mogelijke voorbereidingsbesluiten en aanwijzingen.   



Procesketens 2  
 

PROCEDURE: afstemming en doorlopen 

Afstemming: 

Gemeente Traaiout en de provincie Tenoostenvan zetten een procedure ineen, waarbij de 

aanpassing van het omgevingsplan (bestemmingsplan), de aanpassing van de verordening en de 

vergunningverlening zoveel mogelijk gelijk op gaan lopen. De ontwerpen (zaaktype: aanvraag 

beschikking uitgebreid behandelen) worden gelijktijdig ter inzage gelegd tezamen met de 

benodigde onderbouwing en onderzoeksrapporten. De beantwoording van zienswijzen (zaaktype: 

Zienswijze behandelen) tegen de ontwerpen stemmen zij af. De vastgestelde besluiten worden 

gelijktijdig bekend gemaakt. Dit gebeurt onder de vlag van een coördinatieregeling.  

 

Procedure doorlopen: 

Ontwerpen:  

De ontwerpen worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Een agrariër in de omgeving, Karel, heeft 

echter bezwaren tegen de komst van het recreatiecentrum en dient een zienswijze in.  

Annet ontvangt de zienswijze en stelt Marieke van deze zienswijze op de hoogte. Marieke geeft 

haar mening over de zienswijze (Zaaktype: Advies verstrekken). Annet stelt een concept-reactie op 

de zienswijze op (Zaaktype: Zienswijze behandelen). Hierin wordt de zienswijze niet gehonoreerd. 

Deze legt ze voor aan de desbetreffende adviseur(s).  

Besluiten:  

De bevoegde gezagen nemen de benodigde besluiten: 

- Partiële herziening verordening door Provinciale Staten. Hiertegen is geen bezwaar of 

beroep mogelijk.  

- Partiële herziening omgevingsplan (bestemmingsplan) door gemeenteraad. Hiertegen is 

beroep mogelijk (Zaaktype: Beroep behandelen). 

- Een omgevingsvergunning (resultaat procesketens 1). Normaal gesproken is hiertegen 

eerst bezwaar en vervolgens beroep mogelijk. Echter, omdat hier de coördinatieregeling is 

toegepast, gaat alles gecombineerd het beroep in bij de RvS. (check of dat onder OW nog 

steeds mogelijk is) 

 

Beroep:  

Karel, de agrariër die een zienswijze had ingediend, stelt beroep in (zaaktype: Beroep behandelen,  

zaaktype: Voorlopige voorziening behandelen). De RvS vraag een (procedure)dossier op en kijkt na 

welke regels er zijn. Daarbij komt hij op een omgevingsplan (bestemmingsplan) en een partiële 

herziening, verordening en partiële herziening.  

Karel wordt door de rechter/Raad van State gedeeltelijk in het gelijk gesteld. De rechter voorziet 

zelf in de zaak en schrapt een regel uit het omgevingsplan (bestemmingsplan). Hiermee wordt het 

wel mogelijk om het recreatiecentrum zonder vertraging te realiseren. Gemeente moet besluit 

verwerken en maakt de uitspraak digitaal. 

De logboeken/historie van het omgevingsplan (bestemmingsplan), de omgevingsverordening en de 

omgevingsvergunning worden hierop bijgewerkt. Dat houdt in dat de bijgewerkte geconsolideerde 

versies beschikbaar worden gesteld. De partiële herzieningen zijn niet meer apart beschikbaar 

gesteld omdat deze via de logboeken/historie terug te vinden zijn.  

  



Bijlage 1 screenshot product omgevingsvergunning  

 

 
 

 

  



Bijlage 2 screenshot advies activiteit fysieke leefomgeving   

 

 
  



Bijlage 3 screenshot zaaktype aanvraag beschikking regulier behandelen   

 

 
  



Bijlage 4 screenshot zaaktype advies verstrekken    

 

 


