
Wat u moet
weten over het
omgevingsplan

Het omgevingsplan
Als op 1 juli 2022 de
Omgevingswet in werking treedt,
heeft de gemeente automatisch
een tijdelijk omgevingsplan.
De gemeente heeft tot eind 2029
de tijd om het tijdelijk deel van
het omgevingsplan in te richten
volgens de eisen van de
Omgevingswet. Dit is het nieuwe
Zaans omgevingsplan.

Per 1 juli 2022 verandert de manier waarop de gemeente
plannen juridisch vastlegt. Wat dat voor u als initiatiefnemer
betekent leest u in dit vraag- en antwoordoverzicht.

Wij zijn de afdeling Omgevingsplannen van de gemeente
Zaanstad en helpen u graag bij uw vragen over de toekomstige
situatie.

Wat staat er in
het Zaans
omgevingsplan?

In het Zaans
omgevingsplan staan alle
regels over de fysieke
leefomgeving binnen de
gemeente Zaanstad.
Bijvoorbeeld regels over de
bouwhoogte.

Wat te doen als u een initiatief heeft

Als het Zaans omgevingsplan
in werking treedt:
Wat mag ik wel en wat niet?

Met één muisklik op een digitale kaart van
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
ziet u welke regels er voor een perceel of
gebied gelden.

Alles afwegende concludeer ik dat de met de
bestuurlijke partners gekozen datum van 1 juli
2022 een verantwoorde keuze is.

Vanaf wanneer
moet ik een
omgevingsplan
maken?
Vanaf november 2021 maakt u
een omgevingsplan voor uw
initiatief. Dit geldt voor plannen
die u na 1 juli 2022 ter inzage
legt. Plannen die voor 1 juli ter
inzage kunnen worden gelegd
maken we nog met een
bestemmingsplan.

Denkt Zaanstad
met mij mee over
mijn initiatief?
De gemeente Zaanstad
denkt graag met u mee. Bel
14075 en vraag naar een
proces- of
programmamanager van het
gebied waar u iets wilt
ontwikkelen.

Hoe controleer ik of ik een
omgevingsvergunning nodig
heb?
Doe de vergunningencheck op de website van de
gemeente Zaanstad. Klik op: ondernemers of
inwoners, omgevingsvergunning. De
vergunningencheck staat onder het kopje
‘Omgevingsvergunning’.
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Drs. K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoe maak ik een omgevingsplan voor mijn
initiatief?
Het Dynamisch handboek Zaans omgevingsplan helpt u bij het maken van
een omgevingsplan. In dit handboek vindt u:
- de standaardstructuur met hoofdstuk- en paragraafindeling
- de juridische regels die de basis vormen voor uw plan
- wat er van u wordt verwacht
- wat u van de gemeente Zaanstad kunt verwachten
- het Zaans participatieprotocol

Bel 14075 en vraag naar een medewerker van
de afdeling Omgevingsplannen

Is participatie bij het
maken van een
omgevingsplan
verplicht?
Dat klopt. Het is belangrijk dat u
al in de beginfase van uw plan
aan participatie doet. Op de
website van de gemeente
Zaanstad staat het Zaans
participatieprotocol. Klik op:
ondernemers of inwoners,
omgevingsvergunning. Het
protocol staat onder het kopje
‘vragen over vergunningen’. Het
protocol helpt u hoe u samen
met uw omgeving uw
plan/plannen vorm geeft.

Ik wil eigenlijk iets
weten over een
omgevingsinitiatief

Ga op de website van de gemeente
Zaanstad naar: ‘Wegwijzer
omgevingsinitiatief’. Klik op:
ondernemers of inwoners,
omgevingsvergunning, wegwijzer
omgevingsinitiatief.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze
graag!


