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 2011 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 22-08-2011 

Onderwerp:  RVS Categorieën gevallen 

waarvoor geen verklaring van 

geen bedenking nodig is 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

 

1. Op basis van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de volgende categorie 

gevallen aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is: 

 

- activiteiten die passen binnen uitvoeringsprogramma’s en projectkaders waarover 

voorafgaande aan de aanvraag omgevingsvergunning door de raad is besloten. 

 

Daaronder vallen op dit moment twee besluiten, te noemen: 

- buitenruimte Brede school Oude Dorp, gezien het raadsbesluit van 31 januari 

2011 (2010i02014) 

- modernisering milieustraat Simon Smitweg, gezien het raadsbesluit van 27 juni 

2011 (2011i00994) 

 

2. Uw bevoegdheid, als bedoeld in artikel 6.12 Wro, om voor de onder 1. bedoelde 

gevallen een exploitatieplan vast te stellen dan wel daarvan af te zien, te delegeren aan 

het college van burgemeester en wethouders. 

 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in 

werking getreden. In deze wet is ook de mogelijkheid opgenomen om af te wijken van een 

bestemmingsplan voor een concreet project. Het college moet hierbij per geval een 

verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan de raad vragen. De raad kan ook van te 

voren aangeven dat ze die verklaring in bepaalde gevallen niet nodig vindt. 
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Dit voorstel strekt tot de aanwijzing van een categorie van gevallen waarin een verklaring 

van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet nodig is. Daarmee kunnen die 

procedures sneller en goedkoper worden. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In oktober 2010 heeft de raad verordeningen vastgesteld die moesten worden aangepast 

vanwege de invoering van de Wabo. Dit waren regelingen die al eerder bestonden en 

tegelijk met de inwerkintreding aangepast zijn. 

In april 2011 is ook het beleid geactualiseerd voor afwijkingen van het bestemmingsplan 

waarvoor het college bevoegd is, ook wel bekend als de ‘kruimelregeling’. Dit beleid is ook 

vereenvoudigd en deels verruimd om het makkelijker te maken om een 

omgevingsvergunning te verlenen. 

Bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, voorheen projectbesluit, is een verklaring 

van de raad nodig om de vergunning te mogen afgeven. Hiervoor bestond nog geen 

beleid. Nu de eerste concrete vergunningaanvragen in behandeling zijn wordt ervaring 

opgedaan met deze verklaring. Daarbij blijkt onder meer dat deze verklaring ook nodig is 

voor plannen waar de raad mee ingestemd heeft, zoals bijvoorbeeld de inrichting van ‘de 

Kleine zandput’. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit besluit is mede van belang om de uitvoering van projecten efficiënter te maken. Daar 

waar de raad in een eerder besluit de ruimtelijke kaders voor een ontwikkeling heeft 

goedgekeurd, is het logisch om in het kader van de vergunningverlening geen tweede 

besluit te vragen als niet wordt afgeweken van de eerder gestelde kaders. Denk aan de 

ontwikkeling van de brede scholen, uitvoering van het IVVP en aanleg van de 

recreatievoorzieningen in de polders. 

 

2 Beoogd effect 

Het beperken van de administratieve lasten en doorlooptijden van omgevingsvergunningen 

bij het afwijken van bestemmingsplannen. (als bedoeld in art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 van 

de Wabo) 
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3 Argumenten 

1.1 De raad is in deze gevallen in een eerder besluit akkoord gegaan met de ruimtelijke 

kaders voor een ontwikkeling 

Voor langlopende projecten en ontwikkelingen neemt de raad meestal in een eerder 

stadium besluiten over plannen. Daarmee heeft de toetsing al plaats gevonden en is het 

efficiënter om dat bij de vergunningverlening niet nogmaals te doen. Zo wordt tijd en geld 

bespaard. 

Het moet daarbij gaan om besluiten die over een ruimtelijk kader gaan en voldoende 

concreet zijn. Blijkens inventarisatie zijn dat nu: 

- buitenruimte Brede school Oude Dorp, gezien het raadsbesluit van 31 januari 

2011 (2010i02014) 

- modernisering milieustraat Simon Smitweg, gezien het raadsbesluit van 27 juni 

2011 (2011i00994) 

In het vervolg zal bij besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen ook een beslispunt worden 

opgenomen om het aan deze categorie toe te voegen. Dat besluit moet voorafgaan aan de 

aanvraag omgevingsvergunning. 

 

2.1 Met het delegeren van deze bevoegdheid kan de besparing in tijd en geld  ook 

daadwerkelijk bereikt worden. 

De categorieën zijn gekoppeld aan eerdere besluiten van de raad. Indien een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd zonder vooroverleg is een dergelijk besluit niet 

aanwezig. De initiatiefnemer geniet dan niet het beoogde efficiencyvoordeel. 

Voordeel hiervan is dat partijen worden gestimuleerd om voorafgaand aan de 

vergunningaanvraag met de gemeente te overleggen. Dan wordt het mogelijk voor de raad 

om voorafgaand aan de vergunningaanvraag een besluit te nemen en hiermee 

ontwikkelingen af te stemmen op beleidskaders en structuurvisie. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Aanvragen van partijen die niet in een projectkader worden gedaan hebben hiervan 

geen voordeel 

De categorieën zijn gekoppeld aan eerdere besluiten van de raad. Een initiatief van buiten 

de gemeente zal meestal niet tot eerdere besluitvorming hebben geleid. De initiatiefnemer 

geniet dan niet het beoogde efficiencyvoordeel. 
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Voordeel hiervan is dat partijen worden gestimuleerd om voorafgaand aan de 

vergunningaanvraag met de gemeente te overleggen. Dan wordt het mogelijk dat de raad 

voorafgaand aan de vergunningaanvraag een besluit neemt en hiermee ontwikkelingen af 

te stemmen op beleidskaders en structuurvisie. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Het besluit zal kenbaar worden gemaakt in huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke 
website. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het besluit zal in de praktijk tot minder kosten leiden in de voorbereiding van 

omgevingsvergunningen. Deze kosten worden gedekt uit leges en via 

exploitatieovereenkomsten op de aanvrager verhaald. Zo kunnen we kosten voor de 

aanvrager zo laag mogelijk houden. 

 

8 Evaluatie 

Na een jaar evalueren we deze categorieën, en kijken we of deze uitgebreid kunnen  

worden, of eventueel beperkt. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 

 

 
 
 
Bijlagen:   
 

1. Toelichting bij de aanwijzing van categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van 

geen bedenkingen nodig  

 


