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Kennisnemen van 
Volgens de huidige inzichten treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor lopende 
procedures en nieuwe aanvragen om bestemmingsplanwijzigingen. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over 
de wijze waarop wij hiermee omgaan tijdens de overgangsfase van de huidige naar de nieuwe wetgeving.   
  
 
   
 
Inleiding 
Nieuwe wetgeving gaat in de regel gepaard met een overgangsrecht voor lopende procedures. Ook in de ‘Invoeringswet 
Omgevingswet’ is dit overgangsrecht geregeld. In deze raadsinformatiebrief wordt van de inwerkingtredingsdatum van 1 
juli 2022 uitgegaan. Als de Omgevingswet nogmaals wordt uitgesteld, dan geldt voor het overgangsrecht ook een andere 
datum en moet onderstaande tekst overeenkomstig worden gelezen.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
In de Invoeringswet Omgevingswet zijn overgangsbepalingen opgenomen voor de wijze waarop met projecten moet 
worden omgegaan, als het gaat om aanvragen voor omgevingsvergunningen en herzieningen van het bestemmingsplan. 
Uitgangspunt is dat de dienstverlening van de gemeente omtrent ruimtelijke initiatieven door moet blijven gaan. De 
gemeente bereidt zich hierop voor.  
 
Omgevingsvergunning (artikel 4.3 Invoeringswet Omgevingswet)  
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning die vóór inwerkingtreding op 1 juli 2022 wordt ingediend, wordt nog onder 
het oude recht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) afgehandeld. De inwerkingtreding van de Omgevingswet 
heeft dus geen invloed op deze aanvragen. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2022 worden ingediend, geldt de 
Omgevingswet.  
 
Bestemmingsplanprocedure (artikel 4.6 lid 2 Invoeringswet Omgevingswet)  
In tegenstelling tot de aanvragen voor een omgevingsvergunning geldt voor aanvragen voor herziening van het 
bestemmingsplan dat deze alleen nog onder het ‘oude recht’, de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro), kunnen worden 
vastgesteld als deze vóór 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Dat betekent dat na 1 juli 2022 geen 



ontwerpbestemmingsplannen meer in procedure kunnen worden gebracht. Vanaf die datum kunnen alleen nog de 
planologische instrumenten worden gebruikt die de Omgevingswet biedt waarvoor andere spelregels gelden dan onder 
de Wro.  
 
1. De huidige praktijk  
In de huidige praktijk worden ruimtelijke initiatieven waarvoor nog geen concreet uitgewerkt definitief bouwplan 
voorhanden is in veel gevallen juridisch-planologisch geregeld door het opstellen van een 
(voorontwerp)bestemmingsplan. Hier horen diverse milieukundige onderzoeken en in bepaalde gevallen een 
beeldkwaliteitsplan bij. Het bestemmingsplan doorloopt vervolgens de voorgeschreven procedure, die bestaat uit de 
volgende fases:  
1.         voorontwerpbestemmingsplan met inspraak en wettelijk vooroverleg  
2.         ontwerpbestemmingsplan met een ter visie termijn van 6 weken voor zienswijzen  
3.         vaststelling door de gemeenteraad  
4.         beroepstermijn 6 weken  
 
2. De komst van de Omgevingswet  
Met de komst van de Omgevingswet gaat er van alles veranderen op het gebied van ruimtelijke planvorming en 
vergunningverlening.  
 
Geen nieuwe bestemmingsplannen onder de Omgevingswet  
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt het instrument bestemmingsplan te vervallen. Nieuwe 
bestemmingsplannen kunnen onder de Omgevingswet niet meer worden gemaakt. De huidige vastgestelde 
bestemmingsplannen blijven voorlopig bestaan en worden onderdeel van het zogenaamde “tijdelijk deel omgevingsplan”.  
 
Lopende procedures: ontwerpbestemmingsplan moet ter inzage liggen vóór de Omgevingswet  
In de overgangsbepalingen is een regeling opgenomen voor lopende bestemmingsplanprocedures op het moment dat de 
Omgevingswet in werking treedt. Deze lopende procedures moeten worden afgehandeld onder de huidige wet (Wet 
ruimtelijke ordening) op voorwaarde dat een ontwerpbestemmingsplan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ter 
visie is gelegd.  
Voordat een ontwerpbestemmingsplan ter visie kan worden gelegd, moet een traject van opstellen van stukken, 
verrichten van onderzoeken op vele gebieden (milieu, verkeer, bodem, archeologie, ecologie etc), overleg en afstemming, 
bestuurlijke behandeling, wettelijk verplicht vooroverleg met provincie en waterschap (conform artikel 3.1.1. Besluit 
ruimtelijke ordening) en inspraak worden doorlopen. De tijd die hiervoor nodig is, verschilt sterk per bestemmingsplan. 
Eén en ander is afhankelijk van de omvang van het plangebied, de inhoud van het project, de mate waarin diverse 
milieukundige onderzoeken gedaan moeten worden, de mate van politieke en maatschappelijke gevoeligheid, de 
hoeveelheid, omvang en inhoud van reacties uit het vooroverleg en inspraak en de mate van beschikbaarheid van 
ambtelijke capaciteit. Kortom er is een veelvoud aan factoren die de doorlooptijd van de voorbereidende fase van het 
ontwerpbestemmingsplan bepalen.  
 
Uitgangspunt is dat de dienstverlening van de gemeente omtrent ruimtelijke initiatieven door moet blijven gaan. De 
gemeente bereidt zich hierop voor. Geanalyseerd is op welk moment oude procedures en instrumenten niet meer kunnen 
worden toegepast en wat daarvoor in de plaats komt. Hierna volgt een nadere toelichting van deze analyse, met de 
volgende kanttekening: Initiatiefnemers worden geïnformeerd over de aanstaande wetswijziging en per project wordt de 
meest geëigende procedure gekozen om het initiatief mogelijk te maken.  
 
Na 1 januari 2022 worden geen nieuwe verzoeken bestemmingsplan in behandeling genomen  
Op basis van ervaring kan worden gesteld dat vanaf het moment dat:  
(a) het voorontwerpbestemmingsplan volledig is aangeleverd bij de gemeente ter toetsing (bestaande uit regels, 
verbeelding, toelichting) en;  
(b) de voor het bestemmingsplan benodigde milieukundige onderzoeken bij de gemeente zijn aangeleverd om te kunnen 
worden getoetst door de Omgevingsdienst (ODRU);  
een voorbereidingsperiode van een half jaar doorgaans voldoende is om een ontwerpbestemmingsplan gereed te maken 
voor ter visie legging.  
 
Om die reden heeft het college van B&W besloten om na 1 januari 2022 geen nieuwe verzoeken tot het opstellen van een 
bestemmingsplan in behandeling te nemen.  
Hiermee wordt duidelijkheid richting initiatiefnemers gegeven. Tevens kan worden voorkomen dat 
bestemmingsplanprocedures te laat worden opgestart om nog onder de huidige Wet ruimtelijke ordening te kunnen 
worden afgehandeld.  
 
Na 1 januari 2022 kan nog wel gebruik worden gemaakt van de afwijkingsprocedure  
Dit besluit betekent niet dat de planvorming van initiatieven wordt stilgelegd. Voor initiatieven die na 1 januari 2022 
worden ingediend kan via de onder 1 genoemde aanvraag omgevingsvergunning gebruik worden gemaakt van de 
afwijkingsprocedure van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de 



overgangsbepalingen van de Omgevingswet is namelijk bepaald dat voor vergunningsaanvragen het moment van 
indiening bepalend is. Een vergunningsaanvraag die wordt ingediend vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
wordt nog volledig afgehandeld onder de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
 
3. Wat te doen bij uitstel van de Omgevingswet?  
 
De Omgevingswet is al meerdere keren uitgesteld en er is een kans dat dit nogmaals gebeurt. Als nader uitstel aan de 
orde is, dan schuift de datum tot wanneer een voorontwerpbestemmingsplan in behandeling wordt genomen 
overeenkomstig de termijn van uitstel mee naar achteren. Als de Omgevingswet bijvoorbeeld wordt uitgesteld tot 1 januari 
2023, dan wordt de uiterste datum voor in behandeling nemen 30 juni 2022. Voor initiatieven waar we in de tussentijd met 
een (uitgebreide) vergunning zijn gaan werken, kunnen we deze vrij eenvoudig omvormen tot een bestemmingsplan (c.q. 
het toevoegen van regels en een verbeelding), mocht dat wenselijk zijn.  
 
4. Communicatie  
Duidelijke en tijdige communicatie over het niet meer in behandeling nemen van nieuwe bestemmingsplannen is van 
groot belang om initiatiefnemers niet voor verrassingen te stellen. Vooruitlopend hierop hebben wij daarom al diverse 
communicatieactiviteiten uitgevoerd.  
 
Uitgangspunt in de communicatie is dat de gemeentelijke dienstverlening omtrent vergunningverlening doorgang kan 
blijven vinden ondanks deze omvangrijke wetgevingsoperatie. In de huidige praktijk vindt er al communicatie en 
voorlichting plaats aan initiatiefnemers (particulieren, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties) over de 
veranderende wetgeving en de bijbehorende werkwijze ten aanzien van bestemmingsplannen. Hetzelfde geldt voor de 
betrokken afdelingen van de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organisatie volgt de ontwikkelingen van de 
Omgevingswet op de voet en informeert betrokkenen daarover. Zo wordt sinds het voorjaar van 2021 standaard in 
schriftelijke reacties (zie onderstaande passage) van de gemeente op haalbaarheidsverzoeken al melding gemaakt van 
de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bijbehorende veranderende werkwijze ten aanzien van 
bestemmingsplannen.  
 
Standaardmelding van de gemeente bij haalbaarheidsverzoeken:  
“Per 1 juli 2022* wordt de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat een formele aanvraag omgevingsvergunning of een 
planologische procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening op basis van de nieuwe regels van de Omgevingswet wordt 
behandeld. Voor complexe omgevingsvergunningaanvragen met een uitgebreide procedure is leidend het moment van 
indiening van de aanvraag. Voor bestemmingsplanprocedures is het moment wanneer het ontwerp ter inzage wordt 
gelegd leidend. Dit betekent dat, gelet op de voorbereidingstijd van omstreeks een half jaar, de 
bestemmingsplanverzoeken op uiterlijk 1 januari 2022* schriftelijk en volledig onderbouwd moeten zijn ingediend. In de 
aanloop naar de invoering van de Omgevingswet worden de werkprocessen voor complexe initiatieven aangepast. Er 
komt meer aandacht voor het voortraject met behulp van een intake- en omgevingstafel. Voor meer informatie over de 
wet en het overgangsrecht kunt u terecht op www.iplo.nl. Met de invoering van de Omgevingswet start ook het digitaal 
stelsel en een nieuw Omgevingsloket, meer informatie over het nieuwe digitale stelsel met het Omgevingsloket vindt u op 
www.pre.omgevingswet.nl. (*of zoveel later, indien de wet opnieuw wordt uitgesteld)”.  
 
Daarnaast wordt in de (mondelinge) contacten die de gemeente met diverse initiatiefnemers en ontwikkelaars onderhoudt 
al melding gemaakt van de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bijbehorende veranderende 
werkwijze ten aanzien van bestemmingsplannen, in lijn met wat in de bovenstaande schriftelijke reactie op 
haalbaarheidsverzoeken staat.  
 
De komende periode zal deze communicatiepraktijk worden voortgezet. Met initiatiefnemers die niet kunnen voldoen aan 
het tijdig indienen van een voorontwerpbestemmingsplan zal worden gekeken naar de meest geëigende planologische 
procedure voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.  
  
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Zoals onder het kopje communicatie reeds is aangegeven zal de gemeente met initiatiefnemers blijven communiceren 
over de aanstaande wetswijziging en de gevolgen die dat kan hebben voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Per 
geval kan worden bekeken wat de meest geëigende planologische procedure is om de gewenste ontwikkeling juridisch 
planologisch te kunnen regelen.  



Uitgangspunt is dat de gemeentelijke dienstverlening omtrent vergunningverlening doorgang kan blijven vinden. Daarbij 
moet wel vermeld worden dat de Omgevingswet een zeer omvangrijke stelselwijziging betreft die de komende jaren veel 
extra ambtelijke inzet vergt op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en vergunningen. De nieuwe Omgevingswet 
kan daardoor van invloed zijn op de doorlooptijden en inzet die nodig is om tot vergunningverlening over te gaan.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Geen 


