
Procedureoverzicht omgevingsvergunning en Rijksinpassingsplan

Omgevingsvergunning (kruimelafwijking)
- Het COA dient een aanvraag omgevingsvergunning in bij de Minister, zodat asielzoekers of 

andere vreemdelingen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande bebouwing.
o Het college krijgt de gelegenheid om advies te geven.

- Nadat de Minister de vergunning heeft verleend, wordt met de opvang van asielzoekers gestart. 
o Let wel, momenteel kunnen nu wel statushouders worden opgevangen.
o Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt en om de inwerkingtreding van het 

besluit te voorkomen kan er ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend.

o Vervolgens kan er beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State worden 
ingediend. Ook tijdens die procedures kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening worden ingediend.

- Er gaan interne verbouwingen plaatsvinden en dan zullen asielzoekers gaan worden opgevangen. 
o Het kan zijn dat hiervoor een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is. College is 

bevoegd gezag.
■ Bezwaar bij college, beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij Raad van State. 

Ook tijdens die procedures kan een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend.

o Het kan zijn dat hiervoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is. College 
is bevoegd gezag.

■ Beroep bij rechtbank, hoger beroep bij Raad van State. Ook tijdens die 
procedures kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Rijksinpassingsplan (RIP)
- Voor het plaatsen van bijv. cabins of andere bouwwerken wordt een RIP vastgesteld, zodat deze 

bebouwing kan worden opgericht.
o Verwachte proceduretijd tot vaststelling is ong. 1,5 jaar.
o Er wordt eerst een ontwerpplan ter inzage gelegd waartegen eenieder zienswijzen kan 

indienen.
o Daarna wordt het plan vastgesteld.
o Tegen het RIP kan beroep bij de Raad van State worden ingediend en er kan ook een 

verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
- Voor de op te richten bebouwing is een omgevingsvergunning voor bouwen benodigd.

o Het COA zal deze aanvraag bij de Minister indienen.
o De Minister is dan bevoegd om een omgevingsvergunning voor bouwen te verlenen.
o Deze vergunning kan pas worden verleend nadat het RIP is vastgesteld en inwerking is 

getreden.
o Ook hier gelden de mogelijkheden van bezwaar, beroep, hoger beroep.

Ruimtelijke afweging (goede ruimtelijke ordening)
Bij de afweging tot het verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het 
bestemmingsplan en bij een Rijksinpassingsplan gaat het om een afweging van ruimtelijke aspecten 
(verkeer, geluid, geur, stikstof, nieuwe bebouwing en de ruimtelijke uitstraling, flora- en fauna, 
beoordeling of omliggende bedrijven worden beperkt in hun bedrijfsvoering, etc). Het gaat niet om 
het gevoel van onveiligheid of het type mens dat er wordt opgevangen. Veiligheid is een aspect van 
openbare orde en openbare orde is in deze besluitvorming geen aspect die wordt afgewogen.

Afspraken over daadwerkelijke invulling/uitvoering horen niet thuis in deze procedures, maar er kan 
wel separaat vorm aan worden gegeven.


