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Volgens slot van de RIB is voor sommige 
zaken onder kopje bouwen later nog een 
besluit van uw raad gewenst. Bij diverse 
kopjes gevolgen overnemen bruidsschat-
regels worden kanttekeningen geplaatst 
(bijv. bij bodembeheer specifieke bodem-
verontreingingslocatie (voormalige 
Wasserette?!) en bij lozen over teveel 
regels vastleggen. Moet de raad hierover 
ook besluit nemen?

SGP Bij de inwerkingtreding van de omgevingswet ontstaat een omgevingsplan van rechtswege.
In dit tijdelijke omgevingsplan zijn alle huidige bestemmingsplannen en de bruidsschat 
opgenomen.  Deze regels EN de regels uit de verschillende gemeentelijke verordeningen 
moeten voor 1 januari 2029 overgebracht zijn naar het definitieve omgevingsplan. Het 
'overbrengen' en het 'toevoegen' van regels naar het definitieve omgevingsplan gaat door 
middel van raadsbesluiten die het nieuwe deel van het omgevingsplan wijzigen.
Uw gemeenteraad moet hier dus besluiten over nemen. 
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Bestemmingsplanwijziging voor 5 of 
minder huizen is nu collegebevoegdheid. 
Hoe is dit geregeld in de bruidsschat? En 
welke opties heeft de raad als we dit willen 
handhaven?

SGP Dit is niet geregeld in de bruidsschat. 
In de huidige situatie is het zo dat een aantal ruimtelijke plannen eerst langs de gemeenteraad 
gaat voor een verklaring van geen bedenkingen, voordat het college een omgevingsvergunning 
kan verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan, een beheersverordening of een 
inpassingsplan. Dat geldt voor alle gevallen die niet staan in de door de raad vastgestelde Lijst 
van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

Onder de omgevingswet vervalt deze bevoegdheid en komt een nieuwe bevoegdheid hiervoor 
in de plaats: het adviesrecht. In de Omgevingswet is de redenatie andersom. Dan moet de raad 
van tevoren aangeven wanneer een plan om af te wijken van het omgevingsplan wél langs de 
raad moet. Door gebruik te maken van het adviesrecht kan de huidige afspraak gehandhaafd 
blijven. Dit vereist wel een besluit van uw gemeenteraad (dit besluit is in voorbereiding).

Verder wordt de verklaring van geen bedenkingen vervangen door een bindend advies. Raad en 
college moeten met elkaar in gesprek gaan over welke gevallen voor bindend advies voorgelegd 
moeten worden aan de raad. Dit is een van de onderwerpen die tijdens de informatie avond 
van september wordt besproken. Daarbij is een van de doelen van de omgevingswet, snellere 
dienstverlening wel van belang. Na de informatieavond (planning raadsvergadering oktober) zal 
een raadsvoorstel over het Adviesrecht van de raad worden aangeboden.
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Bij Geluid - gevolgen overnemen 
bruidsschatregels: “Ook wordt niet al het 
geluid meegenomen onder de 
bruidsschat”. Heeft dit gevolgen voor de 
huidige agrarische bedrijven op 

SGP Op het moment van de inwerkingtreding van de omgevingswet heeft dit geen gevolgen. Dit 
omdat het geluid voor bv mobiele installaties bij landbouwbedrijven is uitgezonderd in de 
Bruidsschat. In het Besluit activiteiten Leefomgeving (in dit besluit staat beschreven waaraan de 
regels in het definitieve omgevingsplan moeten voldoen) is deze uitzonderingspositie 
verdwenen. 



Alblasserdams grondgebied? En zo ja 
welke?

Dit betekent dat dit consequenties kan hebben op het moment dat er geluidsregel  worden 
overgebracht naar en toegevoegd aan het definitieve omgevingsplan. Uw gemeenteraad moet 
hier in de toekomst een besluit over nemen. Welke consequenties dit heeft hangt van het 
besluit af wat er straks genomen moet worden. Het is echter wel verplicht om te voldoen aan 
het Besluit activiteiten Leefomgeving. 
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Klopt de duiding dat we voor nu kiezen 
voor zoveel mogelijk handhaven van 
bestaande regels en dat we pas in de 
nieuwe omgevingsvisie (eventueel) keuzes 
gaan maken?

SGP Het klopt dat de overstap naar de omgevingswet beleidsneutraal gebeurt. Niet in de 
omgevingsvisie, maar in het omgevingsplan zullen keuzes (moeten) worden gemaakt. Het 
omgevingsplan wordt opgesteld nadat de omgevingsvisie is vastgesteld. De verwachting is dat 
in 2022 wordt gestart met het stapsgewijs overbrengen van regels naar het Omgevingsplan.

Technische vragen bij raadsinformatiebrief Bruidsschat Omgevingswet


