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Naast de omgevingsvergunning voor de activi-
teit bouwen (informeel de bouwvergunning) is voor 
een ondernemer in de afval- en recyclingbranche 
de omgevingsvergunning voor de activiteit afwij-
kend planologisch gebruik waarschijnlijk het meest 
bekend. Een dergelijke vergunning is nodig als een 
beoogde ontwikkeling niet past in het ter plaatse 
geldende bestemmingsplan of de beheersveror-
dening. Onder de huidige Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (Wabo), bestaan er dan drie 
mogelijkheden om van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening af te wijken:
1. de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid;
2. de kruimelvergunning;
3.  de buitenplanse afwijking met een goede ruimte-

lijke onderbouwing.

OMGEVINGSWET
Ook onder de Omgevingswet bestaan er straks 

drie mogelijkheden om een toestemming voor de 
beoogde ontwikkeling te krijgen als de ontwikke-
ling niet binnen het omgevingsplan past, te weten:
1.  verlening van een omgevingsvergunning voor 

een binnenplanse omgevingsplanactiviteit in het 
geval het omgevingsplan binnenplanse moge-
lijkheden bevat om deze toestemming alsnog te 
verkrijgen;

2.  verlening van een omgevingsvergunning voor 
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in het 
geval de activiteit in strijd is met het omgevings-
plan;

3.  de gewijzigde vaststelling van een omgevings-
plan.

De kruimelgevallenregeling komt niet terug in de 
Omgevingswet.

BUITENPLANSE OMGEVINGSPLANACTIVITEIT
Onder de Omgevingswet kan in een omgevings-

plan een vergunningstelsel worden opgenomen. 
Deze beoordelingsregels kunnen betrekking heb-
ben op alle aspecten van de fysieke leefomgeving, 
voor zover die tenminste niet zijn geregeld door 
de provincie of het Rijk. Een binnenplanse omge-
vingsplanactiviteit is een activiteit die voldoet aan 
de regels in het omgevingsplan, maar waarvoor 
toch een vergunningplicht geldt. Dat betekent dat 
de reikwijdte van de binnenplanse omgevingsplan-
activiteit veel ruimer kan zijn dan wat we onder het 
huidige recht zijn gewend. 

Daarnaast kan met een omgevingsvergunning 
worden afgeweken van de regels die in het omge-
vingsplan zijn opgenomen. In dat geval gaat het om 
activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan. 
Deze strijdige activiteiten worden onder de Omge-
vingswet ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ 
genoemd. 

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
geldt dus het volgende:
•   een activiteit waarvoor het omgevingsplan 

bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het 
volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de 
vergunning te verlenen;

•   een andere activiteit die in strijd is met het omge-
vingsplan.

Een tweetal voorbeelden ter verduidelijking:
1.    In het omgevingsplan is een algemene regel 

opgenomen, die zegt dat bepaalde activiteiten 
alleen in november en december mogen plaats-
vinden. Een aanvraag om die activiteiten in febru-
ari te mogen uitvoeren, is dan een buitenplanse 
omgevingsactiviteit.

2.   Uit de regels in een omgevingsplan volgt dat op 
een locatie alleen detailhandel is toegestaan. 
Indien een ondernemer op de locatie een recy-
clingbedrijf wil vestigen, ontstaat er strijdigheid. 

PROCEDURE
Het uitgangspunt voor de verlening van alle 

omgevingsvergunningen onder de Omgevingswet 
is de reguliere procedure. Dat betekent in principe 
een beslistermijn van acht weken plus eventueel 
zes weken verlenging. Dit geldt dus in beginsel ook 
voor een omgevingsverguning voor een buitenplan-
se omgevingsplanactiviteit. Het voordeel hiervan 
is dat de reguliere procedure veel korter is dan de 
procedure voor de gewijzigde vaststelling van een 
omgevingsplan, dan geldt namelijk een beslister-
mijn van 26 weken. 

Het bevoegd gezag kan echter in een tweetal 
gevallen (alsnog) de uniforme voorbereidingspro-
cedure van toepassing verklaren op de voorbe-
reiding van de beslissing op een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit. Dat kan als het gaat om 
(1) een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of 
kan hebben voor de fysieke leefomgeving en (2) 
waartegen naar verwachting verschillende belang-
hebbenden bedenkingen zullen hebben. 

Dit is een discretionaire bevoegdheid van het 
college. Het college heeft beoordelingsruimte om te 
beslissen of aan de genoemde criteria is voldaan en 
kan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
(alsnog) van toepassing verklaren op de aanvraag 
voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

BEOORDELING
Bij de beoordeling van een buitenplanse omge-

vingsplanactiviteit moet het bevoegd gezag beoor-
delen of de aangevraagde activiteit in verband met 
een ‘evenwichtige toedeling van functies aan loca-
ties’, al dan niet door het stellen van voorschriften, 

aanvaardbaar wordt geacht (dat volgt uit het Besluit 
kwaliteit leefomgeving, Bkl). Aan het besluit tot het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit moet wel een 
deugdelijke motivering ten grondslag worden ge-
legd, waarbij het college moet motiveren waarom 
het afwijken van het omgevingsplan met het oog op 
een evenwichtige toedeling van functies aan loca-
ties toch aanvaardbaar wordt geacht. Hoe groter de 
inbreuk op een omgevingsplan, hoe uitgebreider 
de motivering van het college moet zijn. 

Daarnaast moet de aanvraag worden getoetst 
aan de instructieregels voor het omgevingsplan 
zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van het Bkl. De 
aanvraag voor een dergelijke vergunning wordt 
verder geweigerd als dit zou leiden tot een situatie 
die niet is toegestaan op grond van Rijksregels, een 
eventuele instructie van provincie of Rijk, omdat 
een voorbeschermingsregel geldt of omdat de uit-
voering van een projectbesluit van provincie of Rijk 
wordt belemmerd. 

De benodigde toestemming kan dus worden 
vergund met het oog op een evenwichtige toede-
ling van functies en locaties en als wordt voldaan 
aan genoemde voorwaarden.

Het college is in beginsel bevoegd gezag voor 
de verlening van een omgevingsvergunning. De 
verklaring van geen bedenkingen door de gemeen-
teraad, zoals we dat nu kennen, komt niet terug in 
de Omgevingswet. Desondanks kan de gemeente-
raad gevallen aanwijzen van buitenplanse omge-
vingsplanactiviteiten, waarvoor een bindend advies 
van de gemeenteraad nodig is.   ■

RECHT EN REGELGEVING

OMGEVINGSWET: DE BUITENPLANSE 
OMGEVINGSPLANACTIVITEIT

DE INWERKINGTREDING VAN DE OMGEVINGSWET IS RECENTELIJK VASTGESTELD OP 
1 JANUARI 2023.  IN DIT ARTIKEL BESPREEK IK DE BUITENPLANSE OMGEVINGSPLANACTIVI-
TEIT (HET OMGEVINGSPLAN IS DE OPVOLGER VAN HET BESTEMMINGSPLAN). IK BESTEED 
AANDACHT AAN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN MET HET HUIDIGE RECHT EN IK STA 
STIL BIJ DE VOORBEREIDINGSPROCEDURE. 
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