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1. Hoe vaak heeft de Raad de afgelopen jaren gebruik gemaakt van deze bevoegdheid? 
Graag ook verwijzen naar de betreffende vergadering en agendapunt.

Algemene toelichting
In het geval er sprake is van een voorgenomen ‘bouwplan’ zoals geformuleerd in artikel 
6.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de raad een besluit te nemen over het al 
dan niet vaststellen van een exploitatieplan om de kosten die gemeente maakt of zal 
moeten maken te kunnen verhalen op de initiatiefnemer.

Als er door de gemeente kosten dienen te worden gemaakt worden hier echter in de 
praktijk vooraf afspraken over gemaakt door het sluiten van een exploitatieovereenkomst 
met de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten is dan anderszins verzekerd, waardoor 
vaststellen van een exploitatieplan niet meer nodig is. Echter volgt uit de wet dat de raad 
wel een besluit moet nemen om in een dergelijk geval af te zien van een exploitatieplan. 
Tussen het vereiste besluit om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen en het besluit 
om planologische medewerking te verlenen aan een ruimtelijk initiatief bestaat dus 
weliswaar een verband, maar op zichzelf zijn dit aparte besluiten die ieder door het 
daartoe bevoegde bestuursorgaan genomen moeten worden.

Zo heeft de raad in de afgelopen jaren bij de vaststelling van diverse bestemmingsplannen 
naast het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen ook besloten om voor dat plan 
geen exploitatieplan vast te stellen (vanwege het feit dat het kostenverhaal voor die 
ontwikkeling anderszins is verzekerd op basis van een met de initiatiefnemer gesloten 
exploitatieovereenkomst). Zie voor een recent voorbeeld de vatstelling van het 
bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp.

Er zijn echter gevallen waar burgemeester en wethouders bevoegd zijn tot het nemen van 
het besluit om planologische medewerking te verlenen maar waarbij op dit moment 
enkel de raad bevoegd is om het vereiste besluit te nemen over het vaststellen van een 
exploitatieplan dan wel daarvan af te zien. Het gaat dan om de zogeheten 



‘kruimelgevallen’ (een omgevingsvergunning die burgemeester en wethouders mogen 
verlenen en waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist), 
uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen. Bij uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen is 
de bevoegdheid om planologische medewerking te verlenen via het bestemmingsplan al 
gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. Om de besluitvorming in dergelijke 
gevallen gestroomlijnd te laten verlopen en dus niet onnodig te vertragen is het in die 
gevallen wenselijk dat burgemeester en wethouders gelijktijdig met het besluit om de 
‘kruimelomgevingsvergunning’ te verlenen, het uitwerkingsplan of wijzigingsplan vast te 
stellen, zelf het besluit kunnen nemen om geen exploitatieplan vast te stellen. Dit 
voorkomt dat een raadsvoorstel moet worden ingediend enkel om de raad te vragen om 
voor de ontwikkeling geen exploitatieplan vast te stellen.

Om burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe te kennen om in bovengenoemde 
gevallen zelf het vereiste besluit over het exploitatieplan te kunnen nemen wordt de raad 
gevraag zijn bevoegdheid hiertoe aan burgemeester en wethouders te delegeren. De Wet 
ruimtelijke ordening biedt deze mogelijkheid. Overigens zijn er vele andere gemeenten in 
Nederland die dit al hebben geregeld.

2. Kunnen er meer specifieke voorbeelden worden genoemd van projecten waar deze 
bevoegdheid de komende tijd gaat spelen?

Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een woning op kavel 5 aan de Mauritssingel. In het 
bestemmingsplan W4 wordt al geanticipeerd op deze ontwikkeling vanwege het feit dat 
in het bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid is opgenomen. Het uitwerkingsplan 
dat burgemeester en wethouders hiervoor moeten vaststellen maakt de bouw van 1 
nieuwe woning mogelijk. Hierdoor is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de raad in beginsel dient te 
besluiten over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, terwijl burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn het uitwerkingsplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal 
via een met de initiatiefnemer te sluiten exploitatieovereenkomst anderszins wordt 
verzekerd kan de besluitvorming worden gestroomlijnd door burgemeester en 
wethouders zelf bij de vaststelling van het uitwerkingsplan tevens het vereiste besluit te 
laten om nemen af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. Dat kan alleen als 
de raad deze bevoegdheid aan burgemeester en wethouders delegeert. Hetzelfde geldt 
voor een transformatie van bijvoorbeeld een kantoorpand wanneer meer dan 1.500 m² 
bruto vloeroppervlak een andere functie krijgt (bijvoorbeeld bij transformeren van 
kantoorpand Statenhof). Een dergelijke transformatie kan planologisch worden mogelijk 
gemaakt op grond van de kruimellijst van het Besluit omgevingsrecht mogelijkheid. Ook 
daar ontstaat dan een situatie waar burgemeester en wethouders bevoegd zijn om 
planologische medewerking te verlenen, maar de raad om een besluit gevraagd zou 
moeten worden af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan (met de 
initiatiefnemer wordt een exploitatieovereenkomst gesloten om de kosten te verhalen).

3. Graag een toelichting op de drempel (één nieuwe woning; bij transformatie minstens 10 
woningen): Hoe is deze tot stand gekomen? En wat is het maximum aantal woningen bij 
transformatie?

Deze drempel volgt rechtstreeks uit de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.12 eerst lid 
Wro) in samenhang gelezen met artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening



Als bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de wet, wordt aangewezen een 
bouwplan voor:
    a. de bouw van een of meer woningen;
    b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
    c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of 
met een of meer woningen;
    d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 
woningen worden gerealiseerd;
    e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 
doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of 
horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 
1500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt;
    f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-
vloeroppervlakte.

Het maximaal aantal woningen dat het betreffende bestemmingsplan, uitwerkingsplan 
wijzigingsplan of de (kruimel)omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan af te 
kunnen wijken mogelijk maakt staat geheel los van de (onder)drempel die geldt voor het 
nemen van een besluit om een exploitatieplan voor het bouwplan vast te stellen of 
daarvan te zien. De wet legt een ondergrens op wanneer sprake is van een ‘bouwplan’, 
maar stelt geen maximum aan de omvang van het bouwplan zelf. Die afweging dient te 
worden gemaakt in het kader van een goede een ruimtelijke ordening bij het 
planologische besluit.

4. Sorteert dit besluit voor op de Omgevingswet?

Nee, dit besluit sorteert niet voor op de Omgevingswet. De mogelijkheid om de 
bevoegdheid van de raad om een besluit te nemen om een exploitatieplan vast te stellen 
of daarvan af te zien te delegeren aan burgemeester en wethouders (in de gevallen zoals 
in het raadsvoorstel verwoord) wordt nu al geboden op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening. Wel sluit het delegeren van deze bevoegdheid door de raad aan burgemeester 
en wethouders in de betreffende gevallen aan bij de gedachtegang van de Omgevingswet 
dat administratieve lasten waar mogelijk worden beperkt en de besluitvorming om 
initiatieven planologisch mogelijk te maken gestroomlijnd plaatsvindt. Hierdoor wordt 
vertragende werking door vereiste besluitvorming door verschillende bestuursorganen 
voorkomen.


