
 

 

Raadsnotitie Bopa’s (adviesrecht en participatieplicht) en kaders legesverordening 
 
Bopa’s 
 
Uw raad is eind 2022 geïnformeerd over enkele specifieke onderdelen van de Omgevingswet. Het 
betrof onder meer het adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (bopa’s) en het 
aanwijzen van gevallen van bopa’s waarbij participatie verplicht is. Daarnaast bent u geïnformeerd 
over nieuwe elementen in de legesverordening. 
 
Op 8 december heeft uw raad input geleverd voor de gevallen waarin u gebruik zou willen maken 
van het adviesrecht bij bopa’s. Ook heeft u aangegeven wanneer u participatie bij bopa’s verplicht 
zou willen stellen. Verder heeft u aangegeven welke uitgangspunten u zou willen hanteren bij het 
opstellen van de nieuwe legesverordening. 
 
Er is op 8 december ook afgesproken dat u op 19 januari opnieuw inhoudelijk met elkaar in 
gesprek gaat over de gevallen waarin u gebruik wilt maken van het adviesrecht bij bopa’s en de 
bopa’s waarbij u participatie verplicht wilt stellen. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van de 
inventarisatie van onderwerpen die u op 8 december heeft benoemd.  
 
In het bijgaande concept-voorstel vindt u de inventarisatie van onderwerpen terug. Daarbij zijn de 
onderwerpen die door meer dan 1 fractie zijn benoemd meegenomen, waar nodig voorzien van 
een toelichting. Voor zover er ervaringscijfers bekend zijn, zijn deze in de laatste kolom vermeld. 
Deze geven daarmee echter geen “hard” beeld van de toekomstige workload; het aantal 
aanvragen in bepaalde categorieën kan door bijvoorbeeld economische of politieke redenen per 
jaar altijd fluctueren.  
 
Centrale vraag op 19 januari is -zoals afgesproken op 8 december- of u zich op inhoud kunt vinden 
in het concept-voorstel. Na eventuele aanpassing van dit concept wordt een raadsvoorstel 
voorbereid aan de hand waarvan u het politieke debat met elkaar kunt voeren. 
 
Kaders legesverordening 
 
Op 8 december hebben velen van u ten aanzien van de uitgangspunten voor de legesverordening 
aangegeven naar kostendekkendheid te streven, kruissubsidiering te willen toepassen en de 
invoering van milieuleges te ondersteunen. Omdat over deze uitgangspunten op zich weinig 
discussie bestond, is het voorstel om deze op 19 januari niet opnieuw inhoudelijk te bespreken. De 
uitgangspunten zullen dan via een raadsvoorstel aan u worden voorgelegd, aan de hand waarvan 
u het politieke debat met elkaar kunt voeren. 
 
 
 


