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Inleiding 
Opening 

De raad en de Omgevingswet (Pro Facto)

De Midden-Groningse stand van zaken (Wies ten 
Have)

Adviesbevoegdheid bij omgevingsvergunningen 
voor afwijken van het omgevingsplan (Pro Facto)

Discussie/gesprek over adviesbevoegdheid m.b.v. 
casuïstiek (Pro Facto en Wies ten Have)

Afsluiting



Strategische langetermijnvisie voor de gehele 
fysieke leefomgeving

Hoofdlijnen van de kwaliteit van fysieke leefomgeving

Hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het 
gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud 
van het grondgebied

Hoofdzaken van beleid op alle relevante terreinen van 
de fysieke leefomgeving

Vormvrij 

Verplicht per 1-1-2024

Omgevingsvisie



De gemeenteraad stelt voor het gehele 
grondgebied van de gemeente één 
omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke 
leefomgeving worden opgenomen (art. 2.4 Ow)

Omgevingsvisie vormt kader voor het 
omgevingsplan

Delegatie voor onderdelen van het omgevingsplan 
mogelijk aan college (art. 2.8 Ow) 

Omgevingsplan



Meer keuzeruimte voor de gemeente 
(gedetailleerd vs. flexibel/globaal)

Regels over activiteiten 

Functietoewijzingen aan locaties

Maatwerkregels

Wel/geen vergunningplicht

Omgevingsplan



In een omgevingsplan kunnen omgevingswaarden 
worden vastgesteld

Vastleggen kwaliteit fysieke leefomgeving: 
moet objectief vast te stellen en meetbaar zijn

Alleen op terreinen waar Rijk of provincie 
geen omgevingswaarden hebben vastgesteld 
(tenzij anders bepaald) 

→ Bijv. luchtkwaliteit

Omgevingsplan



2022: Gemeente heeft in formele zin 
omgevingsplan (‘tijdelijke deel’ omgevingsplan)

Bruidschat: regels die verhuizen van rijksniveau naar 
gemeentelijk niveau

Ruimtelijke regels: bestemmingsplannen, 
wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, 
beheersverordeningen, exploitatieplannen etc.

Regels uit enkele gemeentelijke verordeningen

Overgangsperiode 2022-2029 

2029: omgevingsplan verplicht

Omgevingsplan



Overgangsperiode omgevingsplan
2022-2029



Programma met maatregelen om gewenste 
kwaliteit fysieke leefomgeving te bereiken 
(bevoegdheid college)

Verplicht: Actieplan geluid en programma bij 
overschrijden omgevingswaarde

Niet verplicht: programmatische aanpak 
(bevoegdheid raad), vrijwillig programma

Gemeenteraad monitort omgevingswaarden en 
programma’s

Programma’s



Rol van de gemeenteraad 
Onderwerp Rol raad

Omgevingsvisie Vaststellen

Omgevingsplan Vaststellen

Delegatie Omvang van delegatie vaststellen

Regels Bepalen van de aard ervan (globaal of gedetailleerd; 
objectieve of open normen)

Programma’s, 
omgevingswaarden en 
bestuurlijke 
afwegingsruimte

Bepalen van de invulling van normen binnen de 
gegeven bandbreedte (bijv. ten aanzien van geluid)

Omgevingsvergunning Mate van vergunningsvrije activiteiten bepalen

Participatie Kader voor participatie bij ruimtelijke besluiten bepalen



Omgevingswet

Gemeente Midden-Groningen 



Deelprojecten 

• Omgevingsvisie

• Omgevingsplan

• Omgevingsvergunning

• Digitaal Stelsel Omgevingswet

• Werkprocessen 

• Anders werken 



Omgevingsvisie

• Trekker: George Postma

• Plan van aanpak in concept klaar voor bespreking met de raadswerkgroep

• Plan van aanpak gaat ook in op de betrokkenheid van de raad bij de verschillende stappen in 
het proces

• Visie gereed eerste kwartaal 2022

• Zo veel mogelijk samen met NPG

Stap wanneer
Beleidsanalyse Q2 2020
Trends en ontwikkelingen Q3 2020
Waarden Q4 2020 en Q1 2021
Visie Q2 – Q4 2021
Proces- participatiewijzer + afwegingskader Q1 2022



BELEIDSANALYSE,

Intern

1. Wat wilden we en willen we 

dat nog steeds?

3. Wat zijn onze kwaliteiten 

(wat is van waarde?) WAARDENKAART, 

enquête of panel en 

rol voor de raad

2. Wat komt er op ons af?
Opgaven voor MG

Ketenpartners, bedrijven 

maatschappelijke organisaties 

Met NPG

4. Waar willen we naar toe?

5.   Hoe gaan we aan de slag?

VISIEKAART, 

UITVOERINGSPARAGRAAF, 

raad en extern proces

PROCESWIJZER, 

AFWEGINGSKADER (JA, 

MITS)



Omgevingsplan 

• Projectplan is leidend; trekker Jeannette Smit

• Voorbereidingen in 2020:

- bestemmingsplannen op orde; bijna geen witte plekken

- bestaand beleid en verordeningen in beeld brengen en omzetten voor omgevingsplan

- kennis nemen van bruidsschat en hoe te implementeren in omgevingsplan

- toepasbare regels / vragenbomen, we doen mee in een pilot

• Op 1 januari 2029 moet de gemeente één grondgebied dekkend omgevingsplan 
hebben. Het omzetten van bestemmingsplannen in het omgevingsplan mag geleidelijk 
en in stukjes, per gebied of per thema.

Mogelijkheid om een omgevingsplan te maken als pilot. Onder Crisis- en herstelWet zoals 
Overschild



Omgevingsvergunning

Trekker: Maarten van der Werff

De smaken onder de Omgevingswet:

1. vergunningsvrij (met of zonder melding)

2. Met een vergunning , passend binnen omgevingsplan

3. Met een vergunning, niet passend binnen omgevingsplan 

Voor alle vergunningen geldt dat: 

• Ze binnen 8 weken verleend moeten worden (voor bijzondere gevallen geldt 26 weken). 

• In uitzonderlijke gevallen (aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving en verwachte 
bedenkingen verschillende belanghebbenden) kan B&W besluiten om de termijn voor een 
vergunning voor een buitenplanse omgevingsaciviteit te verlengen naar 26 weken.

• Ze verleend worden door B&W, tenzij raad vooraf heeft aangegeven adviesrecht te willen 
gebruiken voor plannen in die categorie

- Op grond van de Wkb krijgt de gemeente een melding van de bouwactiviteit. Kwaliteitstoets 
ligt bij marktpartijen, dit loopt via DSO 



Omgevingsvergunning

• Voor Midden-Groningen ligt de vergunningverlening bij de ODG

• Zorgvuldig inrichten van de werkprocessen om intern overleg mogelijk te maken 
en om termijn van 8 weken te halen. 

• Samen optrekken met Stadskanaal 

• Link met WO-deal , daarvoor loopt nu de pilot

• Bij inwerkingtreding  van de Wet moet de winkel open zijn en moeten 
vergunningen verleend kunnen worden (DSO)



Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Trekker: Hugo Langhorst

Doelen van het DSO voor de gemeente

1. Door het publiceren van de omgevingsvisie en het omgevingsplan via het DSO 
worden regels op de kaart getoond. Hiermee worden de regels transparanter voor 
inwoners. 

2. Door meldingen en vergunningsaanvragen automatisch en digitaal af te leveren bij 
de juiste behandelorganisatie kunnen deze sneller in behandeling genomen 
worden

3. Gemeenten kunnen met Toepasbare regels hun (digitale) dienstverlening 
verbeteren, zodat initiatiefnemers beter ondersteund worden. 



DSO - Voortgang
Vertragingen door Corona zijn vooralsnog gering in dit project

Meldingen en vergunningsaanvragen

• Er zijn afspraken gemaakt met ODG om te zorgen dat meldingen en 
vergunningsaanvragen straks automatisch bij hen binnenkomen

• Er worden nog aanvullende afspraken gemaakt met ODG om te zorgen dat we 
voldoende inzicht blijven houden in lopende zaken

Omgevingsplan (opvolger van bestemmingsplannen) 

• Voor de software voor het omgevingsplan wordt voor de zomer een aanbesteding 
gepubliceerd

Toepasbare regels (verbeteren digitale dienstverlening)

• We  doen een pilot met Toepasbare regels (vragenbomen). 

• Deze pilot resulteert in een voorstel tot het verbeteren van de (digitale) 
dienstverlening richting initiatiefnemers



werkprocessen

• Trekker: Erik Loer

• Op dit moment een concept werkproces voor de vergunningverlening, regulier en 
daarna meldingen .

• We hebben meegedaan aan 2-daagse; de termijnen met ketenpartners zijn 
afgesproken 

• Werkprocessen zijn verder volgend en deze werkgroep zal inspelen op 
ontwikkeling van ‘het andere werken’ dat nodig is vanwege de integrale 
benadering van de leefomgeving en de meer extern gerichte werkwijze



Opleiding en training

• Gericht op kennis en vaardigheden

• Kennis: algemeen waar mogelijk, specifiek waar nodig

• Aanhaken bij Regionaal Platform Omgevingswet Groningen voor algemene kennis 
en kennisdeling

• In-company  of op maat voor specifiek 

• Vaardigheden: learning bij doing en oefenen aan de hand van casussen. 

• Opstarten na de intelligente lockdown

• Afstemming met HR/ Programma Organisatieontwikkeling



planning

• Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet biedt ruimte. Die ruimte 
hebben we nodig vanwege de beperkte afstemmingsmogelijkheden door Corona 
en ook vanwege de beperkt beschikbare interne capaciteit

• Het uitstel biedt de mogelijkheid om met elkaar te oefenen: bijvoorbeeld pilot 
omgevingsplan en trainingen in het andere werken aan de hand van casussen

• Op 1 januari 2022 is Midden Groningen klaar voor de Omgevingswet, conform het 
programmaplan



Huidige situatie: verklaring van geen 
bedenkingen

Instemming van de gemeenteraad voor het verlenen 
van een omgevingsvergunning in strijd met het 
bestemmingsplan

Lijst van (categorieën van) gevallen waar geen 
verklaring van geen bedenkingen nodig is (zie 
raadsbesluit van 20 december 2018)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure (26 weken)

Adviesbevoegdheid gemeenteraad



Toekomstige situatie: adviesbevoegdheid
Gemeenteraad heeft het recht om het college te
adviseren bij het verlenen van een omgevings-
vergunning die in strijd is met het omgevingsplan

‘Verzwaard’ adviesrecht:

Het college kan alleen zorgvuldig gemotiveerd 
afwijken van het advies van de raad

Adviesbevoegdheid gemeenteraad



Reguliere voorbereidingsprocedure is het 
uitgangspunt (8 weken)

Het college kan, onder voorwaarden, de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure (26 
weken) van toepassing verklaren:

Indien activiteit aanzienlijke gevolgen heeft of kan 
hebben voor fysieke leefomgeving, en waartegen naar 
verwachting verschillende belanghebbenden 
bedenkingen zullen hebben

Adviesbevoegdheid



Gemeenteraad moet (categorieën van) 
gevallen aanwijzen waarover hij zijn 
adviesbevoegdheid wil uitoefenen

Variant 1: grote mate van betrokkenheid 
Over (vrijwel) alle gevallen advies uitbrengen 

Vergt grote belasting gemeenteraad

Korte procedure (8 weken) vormt grote uitdaging 

Aanwijzen van (categorieën van) 
gevallen 



Variant 2: redelijke mate van betrokkenheid 

Gemeenteraad wijst een beperkt aantal nader 
omgeschreven categorieën van gevallen aan waarover een 
advies zal worden uitgebracht. Bijvoorbeeld:  

Activiteiten die grote impact hebben op de omgeving, 
gelet op de locatie of omvang van de activiteit

Activiteiten die van politiek-bestuurlijk gevoelige aard 
zijn

Aanwijzen van (categorieën van) 
gevallen 



Variant 3: beperkte mate van betrokkenheid 
Gemeenteraad wijst geen gevallen aan om over te 
adviseren

Behalve het vaststellen van ruimtelijke kaders 
(omgevingsvisie en omgevingsplan), geen verdere 
invloed op de besluitvorming over het verlenen van een 
omgevingsvergunning

Van belang dat gemeenteraad duidelijke kaders 
vaststelt, zodat duidelijk is welke buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten de gemeenteraad wel en 
niet wenselijk acht 

Aanwijzen van (categorieën van) 
gevallen 



Mate van betrokkenheid van de raad



Keuze invulling werkwijze en procedure heeft 
invloed op werkbelasting van de raad en 
doorlooptijd van het uit te brengen advies

Wijze van agenderen vergunningaanvraag
Heeft invloed op werkbelasting van de raad

Aandachtspunten werkwijze en 
procedure



Uitganspunt: raad neemt besluit over advies 
in raadsvergadering

Vergadercyclus
Vergaderfrequentie, ad hoc extra vergaderingen

Zomerperiode 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure (26 weken) of 
afzien van uitbrengen advies als alternatief

Aanwezigheid voldoende raadsleden (quorum)

Aandachtspunten werkwijze en 
procedure



Behandeling advies: wel of geen 
voorbereidende raadsbijeenkomst

Tijdswinst vs. zorgvuldigheid procedure

Formuleren van het advies

Aandachtspunten werkwijze en 
procedure



Veel keuzemogelijkheden

Keuze m.b.t. aanwijzen van gevallen en 
invulling werkwijze en procedure heeft 
invloed op:

Mate van betrokkenheid

Mate van werkbelasting

Doorlooptijd van de procedure

Kiezen voor een invulling die zoveel mogelijk 
aansluit op wensen en behoeften raad

Invulling adviesbevoegdheid



















Bedankt voor uw aandacht



Het is voor de gemeenteraad haalbaar om 
binnen 8 weken een advies uit te brengen 
over een vergunningsaanvraag voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

Stellingen



Een grote mate van betrokkenheid van de 
gemeenteraad bij de besluitvorming over 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten is 
wenselijk.

Stellingen



De gemeenteraad dient in ieder geval te 
adviseren over activiteiten die een grote 
impact hebben op de omgeving en 
activiteiten die van politiek-bestuurlijk 
gevoelige aard zijn.

Stellingen



Voor het agenderen van ingekomen 
aanvragen kan het beste worden gewerkt met 
een ‘piepsysteem’.

Stellingen



Het is beter om – afhankelijk van het aantal 
ingekomen vergunningsaanvragen – op ad-
hoc basis extra raadsvergaderingen in te 
plannen dan om structureel de 
vergaderfrequentie te verhogen.

Stellingen



Digitaal vergaderen is een passende 
mogelijkheid voor de gemeenteraad om tijdig 
een advies uit te brengen.

Stellingen



Een zorgvuldige voorbereiding van het 
raadsadvies weegt zwaarder dan een snelle 
doorlooptijd voor het uitbrengen van het 
advies.

Stellingen



Het verdient de voorkeur om het advies over 
een vergunningaanvraag eerst te behandelen 
in een voorbereidende raadsbijeenkomst, 
voordat over het advies wordt besloten in een 
raadsvergadering. 

Stellingen



Het is acceptabel dat de gemeenteraad bij 
vergunningaanvragen in de zomerperiode 
geen gebruik maakt van zijn 
adviesbevoegdheid wegens onvoldoende 
aanwezigheid van raadsleden (geen quorum). 

Stellingen



Bedankt voor uw aandacht



Verschillende werkwijzen mogelijk
Keuze invulling werkwijze en procedure heeft invloed 
op werkbelasting raad en doorlooptijd

Werkwijze 1: standaard agenderen 
Ingekomen aanvragen standaard agenderen in 
voorbereidende raadsbijeenkomst of raadsvergadering 

Werkwijze 



Werkwijze 2: piepsysteem 
College informeert de raad over elke ingekomen 
aanvraag of alleen over die gevallen waarover de 
gemeenteraad wil kunnen adviseren

Informeren kan via wekelijkse mail, periodieke 
raadsinformatiebrief, of digitaal (zaak)systeem 

Nadat raadsleden zijn geïnformeerd krijgen ze de 
mogelijkheid om de aanvraag te agenderen

→ Afspreken bepaalde termijn

Werkwijze 



Werkwijze 3: niet agenderen 
Wanneer gemeenteraad geen gevallen heeft 
aangewezen waarover advies moet worden 
uitgebracht, is het niet nodig werkwijze voor 
adviesbevoegdheid vast te stellen. 

Voldoende dat gemeenteraad kaders vaststelt en 
controleert op de uitvoering hiervan

Controlerende taak: informeren raad over 
vergunningverlening buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 

Werkwijze 



Mate van werkbelasting



Doorlooptijd procedure



Besluiten over conceptadvies opgesteld door college

→ Overnemen of amenderen  

College kan voorafgaand aan voorbereidende 
raadsbijeenkomst of raadsvergadering raadsleden 
voorzien van collegevoorstel/standpunt over 
ingekomen aanvraag 

Schriftelijk verslag van bespreking in voorbereidende 
raadsbijeenkomst of raadsvergadering rechtstreeks 
naar college sturen om bij definitieve besluitvorming te 
worden betrokken 

→ Geen eensluidend advies, maar overzicht van ‘gevoelens 
de raad’ 

Formuleren van het advies



Bedankt voor uw aandacht


