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Onderwerp: Het adviesrecht van de gemeenteraad en de verplichte participatie bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten op grond van de Omgevingswet

Steenbergen; 18 januari 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, beschikt de gemeente over een tijdelijk 
omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat in hoofdzaak uit de nu geldende 
bestemmingsplannen.

Voldoet een initiatief onder de werking van de Omgevingswet niet aan het geldende omgevingsplan 
en wordt er gebruik gemaakt van het instrument omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit (voor een buitenplanse afwijking van het geldende omgevingsplan), dan 
gaan er een aantal dingen veranderen.

A. Het huidige instrument van de verklaring van geen bedenkingen voor de gemeenteraad 
komt te vervallen. Er komt nu de mogelijkheid van een bindend adviesrecht voor de 
gemeenteraad (artikel 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet). Wel moet de 
gemeenteraad hiervoor een besluit nemen. In dit besluit wijst zij gevallen van een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit aan waarvoor het bindend adviesrecht geldt. Wijst de 
gemeenteraad geen gevallen aan, dan is het college volledig bevoegd.

B. Als er sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, dan wordt er niet langer 
onderscheid gemaakt naar grotere en kleinere afwijkingen. Voor de grotere afwijkingen 
werd er nu gewerkt met het instrument verklaring van geen bedenkingen door de 
gemeenteraad. Voor de kleinere afwijkingen is het college bevoegd met behulp van het 
'kruimelgevallenbeleiď. Onder de Omgevingswet worden beide groepen buitenplanse 
afwijkingen onder dezelfde noemer geschaard, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

C. Een doelstelling van de Omgevingswet is om de besluitvorming over initiatieven sneller en 
overzichtelijker te laten verlopen. De beslistermijnen voor een omgevingsvergunning 
worden aangepast. Onder de nu nog geldende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) geldt een beslistermijn van 26 weken voor de grotere afwijkingen. Onder de 
Omgevingswet wordt dit in beginsel 8 weken. Is er een advies van de gemeenteraad vereist,
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dan wordt deze termijn verlengd met 6 weken. Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden 
om de beslistermijn van 26 weken van toepassing te verklaren (onder meer op verzoek van 
de aanvrager of als het bevoegd gezag dat beslist, vanwege aanzienlijke gevolgen voor de 
fysieke leefomgeving en mogelijke bedenkingen van belanghebbenden). Dit is tevens van 
belang voor bijvoorbeeld uw besluitvorming over een bindend advies voor een afwijking van 
het omgevingsplan. Zorgvuldige besluitvorming en snelle besluitvorming gaan niet altijd 
samen. Op het moment dat er sprake is van een groter project, dan zal de beslistermijn van 
14 weken naar verwachting zelden reëel zijn.

D. De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg 
met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden ingediend (artikel 16.55 lid 7 van de 
Omgevingswet). In die gevallen moet een initiatiefnemer een participatieproces vormgeven 
en doorlopen. De initiatiefnemer moet aangeven wat er aan participatie gedaan is en wat de 
resultaten ervan zijn. Als niet aan participatie is gedaan, kan de aanvraag buiten behandeling 
worden gesteld.

Gezien het bovenstaande bieden wij u hierbij een raadsvoorstel aan:
» voor het aanwijzen van gevallen voor het afgeven van een bindend advies bij buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten (artikel 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet);
« voor het aanwijzen van gevallen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarin 

participatie verplicht is (artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet).

2. Achtergrond
Dit raadsvoorstel wordt aangeboden in relatie tot de implementatie van de Omgevingswet in de 
gemeente Steenbergen.

3. Overwegingen
A. Welke instrumenten zijn er voor de ondersteuning van initiatieven in de fysieke 
leefomgeving?
Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, beschikt de gemeente over een tijdelijk 
omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan bestaat in hoofdzaak uit de nu geldende 
bestemmingsplannen.

Voldoet een initiatief aan het tijdelijke omgevingsplan dan is de activiteit toegestaan (met of zonder 
omgevingsvergunning). Voldoet een initiatief niet aan het tijdelijke omgevingsplan, dan beschikt de 
gemeente over de volgende instrumenten:

1. het wijzigen van het omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan);
2. de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Bij het wijzigen van het omgevingsplan is de gemeenteraad het bevoegde gezag.

Bij de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is het college van 
burgemeester en wethouders het bevoegde gezag. De gemeenteraad bepaalt voor welke gevallen 
een bindend advies van de raad nodig is.

De ínhoud van het initiatief bepaalt welk instrument kan worden benut. Naar verwachting zullen er 
de komende járen wel meer initiatieven tot stand gaan komen met behulp van een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

B. De gemeenteraad is kaderstellend en het college geeft uitvoering
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Het uitgangspunt is dat de gemeenteraad kaderstellend is en dat het college van burgemeester en 
wethouders hieraan uitvoering geeft. In de nu aangeboden lijsten van categorieën van gevallen voor 
het adviesrecht en de verplichte participatie hebben wij dit uitgangspunt vertaald. Hierbij is rekening 
gehouden met de door u vastgestelde kaders voor de fysieke leefomgeving.

Wij adviseren u om de categorieën van gevallen, zoals opgenomen in dit raadsvoorstel, te zien als 
een eerste kader, zodat we van start kunnen als de Omgevingswet in werking is getreden. De 
gemeenteraad kan de categorieën van gevallen op elk gewenst moment middels een raadsbesluit 
aanpassen.

C. Inleiding voor het adviesrecht van de gemeenteraad voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten (artikel 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet)
Wordt er gebruik gemaakt van het instrument omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit dan heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om gevallen aan te wijzen 
waarin een bindend advies van u nodig is om als college van burgemeester en wethouders af te 
mogen wijken van het omgevingsplan. Als de gemeenteraad een negatief advies geeft, dan mag het 
college de omgevingsvergunning niet verlenen. Het is wel van belang om een advies goed te 
onderbouwen.

De gemeenteraad beschikt dus enkel over een adviesrecht voor de gevallen die zij middels een 
raadsbesluit aanwijst. De buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die niet onder het adviesrecht van 
de gemeenteraad vallen, worden zonder uw tussenkomst door het college van burgemeester en 
wethouders afgehandeld.

Voor het adviesrecht beschikt u over de volgende keuzemogelijkheden:
1. de gemeenteraad geeft geen adviezen en heeft geen enkele rol bij de besluitvorming over 

een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
2. de gemeenteraad wil advies geven over een aantal categorieën van gevallen.

In dit raadsvoorstel is voor uw adviesrecht een opzet gemaakt voor het aanwijzen van een aantal 
categorieën van gevallen.

D. Het Steenbergse adviesrecht van de gemeenteraad voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten
De nu opgenomen categorieën van gevallen voor het Steenbergse adviesrecht hebben betrekking 
op de volgende onderwerpen: 

huisvesting; 
bedrijvigheid; 
energietransitie; 
algemeen.

De inhoudelijke onderwerpen zijn gekozen, omdat ze vaak een (aanmerkelijke) impact hebben op de 
Steenbergse fysieke leefomgeving. De gemeente Steenbergen heeft veel beleid voor de fysieke 
leefomgeving, ook voor de opgenomen onderwerpen. Op het moment dat u als gemeenteraad 
uitgebreid invulling heeft gegeven aan uw kaderstellende rol, dan wordt er geadviseerd om de 
uitvoering aan het college van burgemeester en wethouders over te laten en kan een adviesrecht 
uitblijven. Is er sprake van strijd met het Steenbergse beleidskader voor de fysieke leefomgeving, 
dan wordt de weigering van een aanvraag omgevingsvergunning overgelaten aan het college van 
burgemeester en wethouders. Voor deze gevallen wordt er geen advies aan u gevraagd. Voldoet een 
aanvraag aan de wijzigingsbevoegdheden uit de nu geldende bestemmingsplannen, dan wordt er 
evenmin een advies van u gevraagd. U heeft bij de vaststelling van de bestemmingsplannen de 
kaders bepaald voor de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders. Bij 
wijzigingsbevoegdheden kunt u onder andere denken aan het vergroten van het bouwvlak van een
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grondgebonden agrarisch bedrijf voor het uitbreiden van bebouwing of aan het wijzigen van de 
agrarische bestemming naar een woonbestemming.

De Steenbergse gevallen voor het adviesrecht bestaan uit de onderstaande onderdelen.

Huisvesting
In onderstaande gevallen wordt de gemeenteraad om advies gevraagd.

a. Het bouwen van meer dan 25 woningen in stedelijk gebied of transformatiegebied, 
tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde 
structuurvisie I omgevingsvisie en een vastgesteld woningbouwprogramma.

b. Het bouwen van meer dan 5 woningen in het buitengebied, tenzij de aanvraag in 
overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie I 
omgevingsvisie en een vastgesteld woningbouwprogramma.

c. De huisvesting van arbeidsmigranten en de huisvesting van asielzoekers.

Bedrijvigheid
In onderstaande gevallen wordt de gemeenteraad om advies gevraagd.

a. Het oprichten of uitbreiden van agrarische bedrijvigheid in de vorm van glastuinbouw of 
intensieve veehouderij in het buitengebied of transformatiegebied.

b. Het oprichten of uitbreiden van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied of 
transformatiegebied.

c. Het oprichten of uitbreiden van verblijfsrecreatie in de vorm van kampeermiddelen vanaf 
het aantal van 25.

d. Het oprichten of uitbreiden van verblijfsrecreatie in de vorm van recreatiewoningen vanaf 
het aantal van 5.

e. Het oprichten of uitbreiden van een mestbewerkings- en/of mestvergistingsinstallatie. 

Energie
In onderstaande gevallen wordt de gemeenteraad om advies gevraagd.

a. Het oprichten of uitbreiden van een zonnepark, tenzij de aanvraag in overeenstemming 
is met een door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie I omgevingsvisie.

b. Het oprichten of uitbreiden van een windmolen(park).
c. Het oprichten of uitbreiden van andere vormen van energieopwekking.

Algemeen
In onderstaande gevallen wordt de gemeenteraad in ieder geval niet om advies gevraagd.

a. Aanvragen die voldoen aan de wijzigingsbevoegdheden uit de vastgestelde 
bestemmingsplannen die onderdeel uitmaken van het omgevingsplan.

b. Weigeren van de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

E. Inleiding voor de verplichting voor participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
(artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet)
Wordt er gebruik gemaakt van het instrument omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit dan heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om gevallen aan te wijzen 
waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is. In die gevallen moet een initiatiefnemer 
een participatieproces vormgeven en doorlopen. De participatie is vormvrij. De initiatiefnemer moet 
aangeven wat er aan participatie gedaan is en wat de resultaten ervan zijn. Als niet aan participatie 
is gedaan, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.
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Participatie is niet hetzelfde als draagvlak verkrijgen, maar is daar bij voorkeur wel op gericht. 
Initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen het alsnog niet met elkaar eens zijn, ook na intensieve 
gesprekken en uitvoerige participatietrajecten. Belangen en uitgangsposities kunnen verschillend 
zijn. Naar elkaar luisteren betekent nog niet dat er een voor iedereen wenselijke en gedragen 
oplossing komt. Uiteindelijk moeten alle argumenten en belangen worden afgewogen door de 
gemeente en zal er een besluit volgen.

Voor de categorieën van gevallen voor de verplichte participatie beschikt u over de volgende 
keuzemogelijkheden:

1. de gemeenteraad wijst geen gevallen aan voor verplichte participatie;
2. de gemeenteraad wil wel gevallen aanwijzen voor verplichte participatie.

In dit raadsvoorstel is voor de verplichte participatie een opzet gemaakt voor het aanwijzen van een 
aantal gevallen.

F. De Steenbergse categorieën van gevallen voor verplichte participatie bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten
Hieronder is het voorstel opgenomen voor de Steenbergse gevallen voor de verplichte participatie 
van en overleg met derden bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De Steenbergse categorieën van gevallen voor de verplichte participatie bestaan uit de
onderstaande onderdelen.

Huisvesting
In onderstaande gevallen is participatie verplicht.

a. Het bouwen van of het wijzigen naar één of meer woningen.
b. De huisvesting van arbeidsmigranten en de huisvesting van asielzoekers.

Maatschappelijk
In het onderstaande geval is participatie verplicht.

a. Het oprichten of uitbreiden van maatschappelijke voorzieningen.

Bedrijvigheid
In onderstaande gevallen is participatie verplicht.

a. Het oprichten of uitbreiden van agrarische bedrijvigheid.
b. Het oprichten of uitbreiden van niet agrarische bedrijvigheid in het buitengebied of 

transformatiegebied.
c. Het oprichten of uitbreiden van bedrijvigheid in stedelijk gebied.
d. Het oprichten of uitbreiden van dag- en/of verblijfsrecreatie.
e. Het oprichten of uitbreiden van een mestbewerkings- en/of mestvergistingsinstallatie. 

Energie
In onderstaande gevallen is participatie verplicht.

a. Het oprichten of uitbreiden van een zonnepark.
b. Het oprichten of uitbreiden van een windmolen(park).
c. Het oprichten of uitbreiden van andere vormen van energieopwekking.

Openbare voorzieningen
In het onderstaande geval is participatie verplicht.
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a. Het oprichten of uitbreiden van openbare voorzieningen. Openbare voorzieningen zijn 
wegen, fietspaden, parkeervoorzieningen, trottoirs, verlichting, nutsvoorzieningen, 
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, voorzieningen ten behoeve van de 
waterhuishouding, antennemasten en alle andere voorzieningen met een openbaar 
karakter.

Natuur en bos
In het onderstaande geval is participatie verplicht.

a. Het realiseren van een natuur- en/of bosgebieden

4. Middelen
Niet van toepassing.

5. Duurzaamheid
Wat betreft de inzet op duurzaamheid is dit niet van toepassing in dit voorstel. Dit is onderdeel van 
de uitvoering van initiatieven.

6. Risico's
Het adviesrecht van de gemeenteraad en de verplichting om participatie toe te passen bij een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit zijn, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, enkel van 
toepassing bij de aangewezen gevallen. Mocht u voor de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet geen gevallen aanwijzen, dan geldt er op het moment dat de Omgevingswet van 
toepassing is geen adviesrecht van de gemeenteraad en geen participatieplicht voor gevallen van 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

In dit raadsvoorstel wordt er voorgesteld om te starten met een eerste kader voor de gevallen voor 
het adviesrecht van de gemeenteraad en de participatieplicht bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten. Mogelijk komen er in de praktijk, na de vaststelling van het eerste kader, 
aanvragen voor gevallen voorbij die nu niet genoemd zijn, maar die de gemeenteraad wel zou willen 
toevoegen. Indien dit het geval is dan kunt u hiervoor te zijner tijd een nieuw raadsbesluit nemen. 
Een nieuw raadsbesluit zal enkel van toepassing zijn op aanvragen die worden ingediend nadat dit 
besluit genomen is.

7. Communicatie/Aanpak
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

8. Voorstel
Conform het bijgesloten raadsbesluit (RD2200020) de gevallen voor het adviesrecht van de 
gemeenteraad en de verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten op grond van 
de Omgevingswet vaststellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders 
de secretaris, ______ ,

van Steenbergen,
de burgemeester,

Belt, MBAM.J.P. de jóngh, RA

6


