
Ruimte voor ambitie – het omgevingsplan

Hier gebeurt het

Omgevingsplan arena voor activiteiten en 
afwegingsruimte lokale kwaliteit, kracht van 
de samenleving en nimby
(windmolenproblematiek), initiatief en 
participatie, preventie, bronbestrijding en 
zorgplicht.

Op het grondgebied van de gemeente komen 
alle regels, instructies, omgevingswaarden, 
beoordelingseisen et cetera samen. 

Gemeente kan algemene regels stellen voor 
activiteiten die niet zijn geregeld door Rijk en 
provincie.



Gemeente
Kernvraag: hoe geeft gemeente vorm 
aan natuur in beleid en uitvoering

Strikt genomen nieuw thema voor 
gemeente als het gaat om 
samenhang en verbinding met 
andere thema’s en onderwerpen

- Ziet gemeente relevantie en 
mogelijkheden natuur en beschikt 
ze over voldoende kennis en 
informatie?

- Hoe ziet de participatie vanuit de 
gemeente eruit?

Hoe kan dat eruit zien in omgevingsplan?

Wordt waarde natuur bij inrichten fysieke 
leefomgeving op juiste waarde ingeschat?

Wordt effect op natuur van afweegruimte (met name 
als het gaat om voormalige rijksregels bruidsschat, 
geluid, bodem) juist en op tijd ingeschat?

Hebben initiatiefnemers voldoende informatie om 
natuuraspect mee te nemen in hun initiatieven?

Monitoren we effecten activiteiten op natuur en als 
dat zo is welke en hoe?

Kennis over natuur: 
initiatiefnemer/BG/natuurbeschermer

Hoe zit je aan tafel? Wat breng je in en hoe 
organiseer je dat proces?



Decentrale afwegingsruimte gemeente
Omgevingsplan

• Evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties

• Algemene regels voor activiteiten 

• Zorgplicht, meldplicht, informatieplicht of toch 
vergunning

• Omgevingswaarden (alleen voor 
thema’s/onderwerpen waar Rijk en provincie 
geen omgevingswaarde heeft vastgesteld)

Natuur in omgevingsplan

• Regels over houtopstanden binnen de 
bebouwde kom (Bomenverordening? 
Zorgplicht, melding, vergunning)

• Functies en activiteiten in omgevingsplan 
vooraf toetsen of de natuurlijke kenmerken van 

een Natura 2000-gebied niet zullen worden 
aangetast (passende beoordeling) 

• Lokale afwegingsruimte zoals over geluid en 
trillingen, geur en bodem 

• Provincies kunnen met instructieregels regels 
aan gemeenten meegeven voor het 
omgevingsplan bijvoorbeeld vanwege het 
herstel, de verbetering en de uitbreiding van 
Natuurnetwerk Nederland . 



Uiterlijk eind 2029 omgevingsplan nieuwe stijl

Vanaf 1 januari 2022 tijdelijk omgevingsplan
- Bestaande ruimtelijke (bestemmings)plannen
- Indien aanwezig: erfgoedverordening archeologische monumentenzorg, hemelwaterverordening, 

geurverordening Wet geurhinder en veehouderij
- Bruidsschat (Rijksregels, bandbreedte geluid en trillingen, geur, bodem)

Procedures
Algemene regels activiteiten: meldingen en informatieplicht
Kortere termijnen vergunningprocedure vanwege participatie aan de voorkant
Reguliere procedure vergunning 8 weken 
Uitgebreide procedure 26 weken -> Natura 2000 activiteit
Geen vergunningen van rechtswege meer

Hoe kom ik achter initiatieven?
Is er ruimte voor vooroverleg?
Hoe worden besluiten kenbaar gemaakt?
Dit zijn vooral vragen voor participatie, dat doen we volgende maand!



Samenhang - casus
Plannen voor een nieuwe jachthaven

Een projectontwikkelaar wil een jachthaven 

aanleggen in natuurgebied 'De Rietlanden'. De 

locatie van de nieuwe jachthaven ligt binnen de 

gemeente Appelwerf. Natuurgebied ‘De 

Rietlanden” grenst aan een Natura 2000-

gebied.

Jachthaven is verzameling activiteiten

Milieuregels:

- activiteit jachthavens

- Activiteit tankstation voor schepen

- restaurant

Bouwregels

Locatie jachthaven in strijd met omgevingsplan



SamenhangNationale 
regels

Decentrale regels Afwijken 
regels

Jachthavens (Bal) (maatwerk)

Tankstation (Bal) (maatwerk)

Omgevingsvisie: rust en natuurwaarden, 
toerisme

milieuregels bruidsschat in OP (restaurant) (aanpassen OP)

Niet-technische bouwregels in OP

Locatieregels in OP VV, maatwerk, 
wijziging OP

Lozingsregels waterschapsverordening

Instructieregels NNN

Natura 2000-
activiteit (Ow)



Instrumenten toegepast

Algemene regels jachthaven, tankstation als die in bedrijf is vergunning 

tankstation bij gevaarsrisico), milieuregels restaurant, niet-technische 

bouwregels (vergunningsplicht, melding), lozingen

Locatie

Milieuregels OP (bijv. strengere gebiedsgerichte geluidsnormen natuurgebied 

door maatwerkregels of strengere normen jachthaven door maatwerkvoorschrift)

Strijd met OP ->vergunning OPA, wijziging OP

 mits in overeenstemming instructie provincie

 beoordeling gemeente nadelige gevolgen voor ‘wezenlijke 

kenmerken of waarden NNN’  compensatie nadelige gevolgen

Natura 2000-activiteit: vergunning/vrijstelling  passende beoordeling: met 

zekerheid uitsluiten dat de voor het gebied relevante natuurlijke kenmerken 

worden aangetast.

Enkelvoudige/meervoudige 
aanvraag
- iniatiefnemer bepaalt

Elke activiteit eigen BG-
bepaling en 
beoordelingseisen

Mba magneetactiviteit -> 
BG van mba

Natuuractiviteit geen 
aanhaakplicht meer (vvgb)
-> advies met instemming



Reflectie



Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Vragen over de Omgevingswet? 

Natuur- en milieuorganisaties kunnen die stellen aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Telefonisch of schriftelijk:

https://iplo.nl/contact/

Kijk ook vooral naar de informatie op de website en loop de hele casus nog eens na:

https://iplo.nl/thema/natuur/

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/samenhang-instrumenten/casus-jachthaven/

https://iplo.nl/contact/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/samenhang-instrumenten/casus-jachthaven/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/samenhang-instrumenten/casus-jachthaven/



