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Onderwerp : Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een 
                         exploitatieplan, dan wel daarvan af te zien, bij een wijzigingsplan, 

   uitwerkingsplan en ‘kruimelomgevingsvergunning’ aan 
   burgemeester en wethouders.
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In hoeveel gevallen is hoeveel tijd verloren in de afgelopen twee jaar vanwege het ontbreken van 
dit mandaat?  

In de afgelopen twee jaar heeft zich één situatie voorgedaan waar de raad enkel om een besluit 
om af te zien van het vaststellen van exploitatieplan had moeten worden gevraagd. Dat is niet 
gebeurd. In het betreffende geval ging het om het realiseren van twee nieuwe woningen aan de 
Hoofdstraat 44 op grond van een door burgemeester en wethouders vastgesteld wijzigingsplan. 
Bij de vaststelling van het wijzigingsplan (6 december 2016) is door burgemeester en wethouders 
tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal via een met de 
initiatiefnemer gesloten exploitatieovereenkomst anderszins was verzekerd. Burgemeester en 
wethouders waren echter formeel onbevoegd te besluiten om af te zien van het vaststellen van 
een exploitatieplan. Hiervoor had een apart besluit door de raad genomen dienen te worden 
alvorens burgemeester en wethouders het wijzigingsplan vaststelde.

Aangezien het betreffende wijzigingsplan inmiddels onherroepelijk is geworden hoeft dit niet 
alsnog te gebeuren, echter brengt het brengt het vanzelfsprekend wel juridische risico’s met zich 
mee dit in het vervolg zo te blijven doen.

Het ligt het in de lijn der verwachting dat zich initiatieven zullen gaan voordoen voor 
bouwplannen (als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening) die op grond van een 
‘kruimelomgevingsvergunning’, uitwerkingsplan of wijzigingsplan planologisch mogelijk kunnen 
worden gemaakt door burgemeester en wethouders en waarvoor dus aparte besluiten van de 
raad gevraagd zullen moeten worden in het kader van het vereiste besluit over het 
exploitatieplan. De vertraging bedraagt dan minimaal 5 weken in verband met het tijdsbestek om 
burgemeester en wethouders hierover een voorstel bij de raad te kunnen laten indienen (onder 
meer vanwege de vaste vergadercyclus van de raad en de voorbereidingstijd).


