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Toelichting bij de aanwijzing van categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen 
bedenkingen nodig is voor omgevingsvergunningaanvragen waarbij artikel 2.12 lid 1 sub a 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is. 
  

1. Aanleiding 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 
getreden. De Wabo integreert een groot aantal, circa 25, vergunningen, ontheffingen, 
toestemmingen of meldingen tot één integrale omgevingsvergunning. 
In samenhang met het inwerking treden van de Wabo is de daarmede samenhangende wet- 
en regelgeving aangepast, waaronder de Wet ruimtelijke ordening. Het in deze wet 
opgenomen instrumentarium om middels een ontheffing af te wijken van een 
bestemmingsplan is ondergebracht in de Wabo. In verband hiermee is het gewenst dat op 
onderdelen aanvullende besluiten door de gemeenteraad worden genomen. 
 
Dit voorstel strekt tot de aanwijzing van een categorie van gevallen waarin een verklaring 
van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet nodig is. 

 
2. Wettelijk kader 

 
Afwijken van bestemmingsplan onder de Wro (juli 2008) 
Tot 1 oktober 2010 bood de Wet ruimtelijke ordening de volgende mogelijkheden om af te 
wijken van een bestemmingsplan: 
1. de binnenplanse ontheffing, om af te wijken middels in het bestemmingsplan zelf 
opgenomen mogelijkheden (Wro, artikel 3.6 lid 1 sub c), 
2. de buitenplanse ontheffing, om af te wijken voor gevallen opgenomen in het Besluit 
ruimtelijke ordening, ook wel bekend onder de benaming “kruimelgevallen” (Wro, artikel 3.23) 
3. het projectbesluit, om af te wijken voor de verwezenlijking van een concreet project (Wro, 
artikel 3.10) 
 

Afwijken van bestemmingsplan onder de Wabo (oktober 2010) 
De regeling voor deze afwijkingsmogelijkheden vinden we nu terug in artikel 2.12 lid 1 sub a. 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  
Tezamen met het instrumentarium zijn ook de procedureregels voor het afwijkingsbesluit 
overgegaan naar de Wabo. De Wabo geeft twee mogelijke procedures, de reguliere en de 
uitgebreide provedure. De afwijkingen onder 1. en 2. volgen de reguliere procedure van 8 
weken, en de opvolger van het projectbesluit onder 3. volgt de uitgebreide procedure van 26 
weken. 
 
Bevoegd gezag 
Daarnaast is het bevoegde bestuursorgaan gewijzigd. Voor de binnenplanse en buitenplanse 
afwijkingen was het college van burgemeester en wethouders bevoegd en dat blijft zo. De 
bevoegdheid te beslissen over een afwijking voor een concreet project is met de Wabo een 
bevoegdheid van het college, al moet zij de raad hiervoor een verklaring van geen 
bedenkingen vragen (artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht). 
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3. Voorwaarden en Procedure 

 
Voor een concreet project (nu activiteit genoemd) kan worden afgeweken van het 
bestemmingsplan mits: 
a. de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 
b. de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat en 
c. door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. 
 
Voor deze activiteit geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Voor de verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) geldt daarbij vanaf de datum van de aanvraag: 

- de aanvraag wordt onverwijld aan de gemeenteraad toegezonden 
- de gemeenteraad geeft binnen zes weken een ontwerp-vvgb af. 
- de aanvraag, het ontwerpbesluit en de ontwerp-vvgb worden gedurende zes weken 

ter inzage gelegd. Een ieder kan een zienswijze indienen. 
- indien geen zienswijzen worden ingediend, dan wordt het besluit daarna binnen vier 

weken genomen. De raad moet dan binnen deze vier weken besluiten tot het afgeven 
van de definitieve verklaring van geen bedenkingen. 

- in het geval dat wel zienswijzen worden ingediend, moet het besluit worden genomen 
binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag. Ook dan moet de raad besluiten 
over het definitief afgeven van de verklaring van geen bedenkingen, waarbij de 
ingekomen zienswijzen en adviezen van andere bestuursorganen bij de 
besluitvorming wordt betrokken. 

 
De wetgever heeft geen fatale gevolgen verbonden aan het overschrijden van de hiervoor 
genoemde termijnen; het college blijft bevoegd een besluit te nemen over de aanvraag en er 
is geen sprake van het van rechtswege verlenen van een vergunning. Wel zijn bij 
termijnoverschrijding de dwangsombepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing. Dit betekent dat een aanvrager aanspraak kan maken op het verbeuren van 
dwangsommen als niet tijdig een besluit wordt genomen en de bestuursrechter kan 
verzoeken een nadere termijn onder dwangsom te stellen. 
De termijnen, die gepaard gaan met de voorbereiding van het terinzage leggen, de 
terinzagelegging zelf en de inschakeling van uw raad in twee instanties, zetten de wettelijke 
beslistermijnen ten zeerste onder druk. Deze krappe termijnen en ook 
efficiëntieoverwegingen vormen redenen om over te gaan tot aanwijzing van gevallen waarin 
een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. De wet biedt hiertoe de mogelijkheid 
(artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht). Het gebruikmaken van de aanwijzingsbevoegdheid 
past in het streven van de overheid naar vereenvoudiging van regelgeving en procedures.  
 

De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om te besluiten over het ruimtelijk beleid van de 
gemeente. Daar ligt immers de bevoegdheid tot het vaststellen van structuurvisies, 
bestemmingsplannen en andere ruimtelijk relevante beleidsstukken, zoals bijvoorbeeld het 
woningbouwprogramma. De categorieën die worden aangewezen zijn dan ook gevallen 
waarin geen inbreuk wordt gedaan op dit primaat. 
 
Gelet op de ervaringen tot nu toe en voorbeelden uit de praktijk zijn de categorieën voorlopig 
beperkt tot gevallen waar het verlenen of weigeren van de vergunning herleid kan worden tot 
eerdere besluiten van de raad, of die van hogere overheden. 
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4. Categorieën 
 
Categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet 
nodig is: 
 
1. activiteiten die passen binnen uitvoeringsprogramma’s en projectkaders waarover 

voorafgaande aan de aanvraag omgevingsvergunning door de raad is besloten. 
op dit moment valt daaronder: 
a. buitenruimte Brede school Oude Dorp, gezien het raadsbesluit van 31 januari 2011 

(2010i02014) 
b. modernisering milieustraat Simon Smitweg, gezien het raadsbesluit van 24 mei 2011 

(2011i00994) 
Bij toekomstige projecten kunnen activiteiten worden toegevoegd aan deze opsomming. 
 

Teneinde recht te doen aan de controlerende taak van de raad wordt bij toepassing van deze 
aanwijzing de raad op de hoogte gesteld in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. 
 

5. Exploitatieplannen bij deze categorie 
 
De Wet ruimtelijke ordening bevat in artikel 6.12 de verplichting voor de gemeenteraad om in 
de daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen een exploitatieplan 
vast te stellen dan wel daarvan af te zien. De gemeenteraad kan deze bevoegdheid voor wat 
betreft omgevingsvergunningen delegeren aan het college.  
 
Met de aanwijzing van de categorie van gevallen waarin de verklaring van geen bedenkingen 
niet nodig is delegeert de raad deze bevoegdheid aan het college. Hiermee wordt 
voorkomen dat voor dit deel van het besluit alsnog een apart raadsbesluit nodig is. Door dit 
te delegeren kan de gewenste tijdswinst en kostenbesparing gerealiseerd worden. 
 
Bij deze gevallen wordt het kostenverhaal in de praktijk middels een exploitatieovereenkomst 
geregeld.  
 


