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Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen op basis van artikel 6.5 lid 3 Bor en delegatie artikel
6.12 lid 3 Wro.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.
Hoofddoel van de Wabo is een betere, snellere en professionelere dienstverlening. Deze wetgeving heeft
gevolgen gehad voor het projectbesluit. Dit ruimtelijk ordeningsinstrument, waarmee projecten
verwezenlijkt kunnen worden hoewel ze in strijd zijn met het toepasselijke bestemmingsplan, is
geïntegreerd in de omgevingsvergunning (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo). In
artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat het college van burgemeester en
wethouders een dergelijke omgevingsvergunning slechts kan verlenen nadat de gemeenteraad heeft
verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen heeft. Een verklaring van geen bedenkingen kan alleen
worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Bor). In artikel 6.5
lid 3 van het Bor wordt de mogelijkheid geboden aan de gemeenteraad om categorieën van gevallen aan
te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Voorgesteld wordt aan te geven dat
in alle gevallen geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, tenzij de raad na een mededeling van het
college, vooraf aangeeft dat dit wel noodzakelijk is.

1. Alle projecten waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aan te wijzen als categorie
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen tegen de verlening van omgevingsvergunning is
vereist.
2. Het college oefent de bevoegdheid genoemd bij punt 1 uit wanneer na een schriftelijke mededeling
aan de raad, waarin kennis wordt gegeven van een voornemen tot het nemen van een besluit:
a. binnen 2 weken geen reacties zijn ontvangen.
b. indien minder dan 5 raadsleden of minder dan 2 partijen binnen 2 weken een reactie
versturen. In dat geval zal mededeling worden gedaan aan de raad hoe met deze reactie
wordt omgegaan;

3. Het college oefent de bevoegdheid genoemd bij punt 1 niet uit wanneer na een schriftelijke
mededeling aan de raad, waarin kennis wordt gegeven van een voornemen tot het nemen van een
besluit, binnen 2 weken ten minste 5 raadsleden of 2 partijen aangeven te willen beslissen over het
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.
In dat geval zal een voorstel worden voorgelegd in de eerst mogelijke vergadering.
4. Voor de onder 1 genoemde categorie van gevallen de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te
stellen of juist daarvan af te zien, zoals genoemd in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bij
een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a Wro, te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
5. Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het vaststellen als bedoeld in artikel
6.12 Wro bij een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wabo indien op
grond van het aanwijzingsbesluit sprake is van een categorie van gevallen waarin een verklaring van
geen bedenkingen aan de gemeenteraad niet is vereist.
6. Dit besluit treedt in werking wanneer een dag is verstreken sinds de publicatie.

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 heeft
gevolgen gehad voor het projectbesluit. Dit ruimtelijk ordeningsinstrument, waarmee projecten
verwezenlijkt kunnen worden hoewel ze in strijd zijn met het toepasselijke bestemmingsplan, is
geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Daartoe is het projectbesluit overgeheveld van de Wet
ruimtelijke ordening naar de Wabo. De naamgeving van dit instrument is overigens eveneens gewijzigd:
ter onderscheiding van het projectbesluit-oude-stijl wordt onder de Wabo gesproken over een
“projectafwijkingsbesluit”.

Inwerkingtreding van de Wabo
Hoofddoel van de Wabo is een betere, snellere en professionelere dienstverlening. Een dienstverlening
die bovendien leidt tot minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo zijn de termijnen waarbinnen de gemeente een besluit
over een aanvraag om omgevingsvergunning moet nemen drastisch veranderen. Over een formele
aanvraag moet het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders, binnen 8 weken (in geval
van de reguliere procedure) of uiterlijk 26 weken (in geval van de uitgebreide procedure) besluiten (met
de mogelijkheid van eenmalige verlening van 6 weken).
De Wabo gaat ervan uit dat de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt genomen
door één bestuursorgaan. Dit orgaan draagt zorg voor een goed verloop van de procedure en is
verantwoordelijk voor de te nemen integrale beslissing. Een dergelijke integrale beoordeling door het
bevoegd gezag kan een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een inhoudelijk consistent
besluit.
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Toetsing aan de Wabo
In artikel 2.12 lid 1 van de Wabo staat omschreven dat indien de activiteit in strijd is met het
bestemmingsplan, de vergunning slechts kan worden verleend:
1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake
afwijking (voorheen binnenplanse ontheffing)
2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (voorheen buitenplanse ontheffing,
kruimelgevallen)
3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat, het projectafwijkingsbesluit (voorheen
projectbesluit).
Dit betekent dat iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet past binnen de kaders van het
bestemmingsplan moet worden getoetst aan deze drie mogelijkheden.
Procedure onder de Wabo
Artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3° Wabo (het projectafwijkingsbesluit) is de zwaarste planologische
procedure. In artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat het college van
burgemeester en wethouders een dergelijke omgevingsvergunning slechts kan verlenen nadat de
gemeenteraad heeft verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen heeft. Een verklaring van geen
bedenkingen kan alleen worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5
lid 2 Bor). In artikel 6.5 lid 3 van het Bor wordt de mogelijkheid geboden aan de gemeenteraad om
categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Onder
het nieuwe regime is formeel dus geen sprake meer van een mogelijkheid tot delegatie. In wezen komt dit
echter wel neer op delegatie. Immers, de afweging of voor het project kan worden afgeweken van het
bestemmingsplan wordt in die gevallen overgelaten aan het college.
!

Een snellere afhandeling van de omgevingsvergunning artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo en daarbij
aansluitend de delegatie van het exploitatieplan bij deze omgevingsvergunning danwel een
wijzigingsplan.
"
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Opties
Gelet op de mogelijkheid genoemd in artikel 6.5 lid 3 Bor zijn er drie opties:
1. de raad dient bij elk verzoek te beoordelen of een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven;
2. de raad wijst categorieën aan, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist;
3. de raad verklaart, dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, tenzij de raad vooraf aangeeft
dat dit wel noodzakelijk is.
Ad 1:
In dit geval behoudt de raad alle bevoegdheden. In dit voorstel worden echter een aantal argumenten
genoemd om niet voor deze optie te kiezen.
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Ad 2:
Er wordt vooraf een lijst met gevallen opgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen
noodzakelijk is. Diverse gemeenten hebben voor deze systematiek gekozen en hiervoor hanteren de
verschillende gemeenten verschillende voorwaarden. Zo is een verklaring van geen bedenkingen niet
nodig tot een bepaald maximum aantal woningen, maximum oppervlak of bij tot een maximum
bouwkosten. Op voorhand is echter niet aan te geven bij welke grens de raad de wens heeft om de
aanvraag inhoudelijk te beoordelen. Bovendien is de scheidingslijn hierdoor erg zwart-wit.
Ad 3:
Aan de delegatie wordt de voorwaarde verbonden dat de bevoegdheid slechts wordt uitgeoefend wanneer
er na een schriftelijke mededeling aan de raad, waarin kennis wordt gegeven tot een voornemen tot het
nemen van een besluit, binnen 2 weken geen reacties worden ontvangen. Indien er door tenminste 5
raadsleden of 2 partijen wordt verzocht om wel een verklaring van geen bedenkingen af te geven, dan
wordt het voorstel voorgelegd en in de eerst mogelijke vergadering besproken. Indien er door minder dan
5 of door minder dan 2 partijen hierom wordt verzocht, zal het college aan de raad mededelen hoe met
deze ontvangen reactie wordt omgegaan. Door deze werkwijze kan de raad per specifiek geval beoordelen
of ze een verklaring van geen bedenkingen wenst af te geven. Deze systematiek wordt, naar tevredenheid
van de raadsleden, ook toegepast in Leudal.
Bij optie 1 behoudt de raad haar bevoegdheden. In het voorstel worden een aantal argumenten
aangedragen om in te stemmen met optie 2 of 3. Aangezien de raad in optie 3 de mogelijkheid behoudt
om in specifieke gevallen toch de verklaring van geen bedenkingen af te kunnen geven, heeft dit, ons
inziens, de meeste voordelen voor de raad. Dit voorstel gaat daarom uit van optie 3.
Om inzicht te geven in de procedure is in onderstaand schema aangegeven welke extra weken
noodzakelijk zijn bij optie 1 of 3.
Bij optie 1 zal een aanvraag in principe twee maal aan de raad moeten worden voorgelegd alvorens kan
worden besloten tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (eenmaal voor de publicatie en
indien zienswijzen worden ingediend ook daarna nog een keer).
Bij optie 3 kan volstaan met een brief aan de raad in het begin van het proces.

4

Extra weken bij genoemde procedure

Procedure zoals
genoemd in optie 1

Aanvraag
Toesturen brief gemeenteraad

Procedure zoals
genoemd in optie 3
+ 2 weken.

Beoordelen aanvraag:
- bevoegd gezag
- strijdigheid bestemmingsplan
- mogelijkheid afwijking
- controleren volledigheid, juistheid ruimtelijke
onderbouwing
Beoordelen goede ruimtelijke ordening en ontwerp
verklaring van geen bedenkingen
Ter inzage leggen ontwerpbesluit, (ontwerp
verklaring van geen bedenkingen en) ruimtelijke
onderbouwing (gedurende 6 weken)
Beoordelen zienswijzen
Bij zienswijzen: toesturen aan de gemeenteraad en
opstellen van een definitieve verklaring van geen
bedenkingen door de gemeenteraad.
College besluit op de omgevingsvergunning

+ 8 tot 19 weken

+ 8 tot 19 weken

$

Argumenten
Wij hebben een 4 tal argumenten om in te stemmen met optie 3.
1. Het niet eisen van een verklaring versnelt de besluitvorming
Een snellere besluitvorming komt ten goede aan de dienstverlening van de burger. Wanneer de
verklaring nog steeds is vereist, levert het in proceduretijd geen voordelen op: de procedure kan zelfs
langer duren dan de procedure voor een bestemmingsplan.
a. Vanwege de vergaderfrequentie aan de raad, loopt de procedure aanzienlijk sneller indien de
verklaring niet is vereist. Vergeleken met een door burgemeester en wethouders genomen
besluit is een tijdwinst tussen de 8 weken (bij perfecte aansluiting collegevergadering en geen
zienswijzen) en de 30 weken (o.a. bij vakantieperiode) mogelijk. In het schema is
weergegeven welke procedure extra gevoerd moet worden als raad kiest voor optie 1.
b. De voordelen van een sneller proces moeten in de voorfase behaald worden. Als dat niet aan
de orde is, is een bestemmingsplan mogelijk sneller. Dit, omdat na vaststelling van een
bestemmingsplan rechtstreeks beroep bij de Raad van State mogelijk is. Tegen de verlening
van de “projectafwijkingsbesluit” staat eerst nog beroep bij de rechtbank open.
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2. Besluitvorming is aan termijnen gebonden waarbij een dwangsom opgelegd kan worden bij niet tijdig
beslissen.
De in de Wabo genoemde termijn van 26 weken voor “projectafwijkingsbesluiten” lijkt ruim, maar
het gaat hier in de regel om complexere projecten die enige voorbereidingstijd en toetsingstijd vergen.
Daarbij is artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (uitgebreide procedure). Dit
houdt in dat het ontwerp-besluit 6 weken ter visie ligt. Eventuele zienswijzen alsmede de reactie van
het college hierop dienen te worden betrokken bij het al dan niet verlenen van een verklaring van
geen bedenkingen. Gelet op de vergadercyclus van de gemeenteraad kan dit problemen opleveren,
zoals wij in het schema hebben weergegeven. Weliswaar is er geen sprake van een fatale termijn
maar de klant kan bij termijnoverschrijding een beroep doen op de Wet dwangsom en beroep bij het
niet tijdig beslissen en op die wijze in aanmerking komen voor een vergoeding vanwege het uitblijven
van een besluit. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende
veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag (art. 4:17 Awb). Dit dient zoveel
mogelijk te worden voorkomen.
3. Het niet eisen van een verklaring past bij het duaal bestel
Voor kleinere projecten gaat de voorkeur uit naar een “projectafwijkingsbesluit” en bij grotere
projecten de voorkeur naar een postzegelbestemmingsplan.
Als steeds een verklaring van geen bedenking nodig is, beslist de raad toch weer over alle plannen
waarvoor afwijking van het bestemmingsplan aan de orde is. Daartoe behoren ook kleine
(bouw)plannen. Dit kan betekenen dat uw raad nogmaals formeel een standpunt moet innemen over
onderwerpen waarover de raad beleidsmatig al een standpunt heeft ingenomen. Het verlenen van een
verklaring van geen bedenkingen is een enorme belasting van zowel raad, college als ambtelijk
apparaat.
Behandeling van zulke plannen draagt niet bij aan de kaderstellende rol van uw raad en belast wel uw
agenda.
4. Het “projectafwijkingsbesluit” hoeft niet meer gevolgd te worden door een bestemmingsplan om
leges te kunnen heffen
Het projectbesluit was in de eerste jaren van de Wro geen populair instrument: de meeste gemeenten
vonden de aanvankelijke verplichting een projectbesluit nadien te implementeren in een
bestemmingsplan dubbel werk. Gebeurde dit niet op tijd, dan kon bovendien geen leges voor
bouwvergunningen binnen het projectgebied geheven worden. Met de inwerkingtreding van de
Crisis- en herstelwet (Chw) op 31 maart 2010 is die verplichting met die sanctie uit de Wro
permanent komen te vervallen. Gelet hierop wordt verwacht dat er in de toekomst vaker verzoeken
gaan komen voor een “projectafwijkingsbesluit”.
Kanttekening
We zijn ons ervan bewust dat als de raad instemt met optie 3, de raad het gevoel kan krijgen dat ze de grip
zou kunnen verliezen op projecten die voor de raad van groot belang zijn. Wij hebben, door het inbouwen
van de volgende stappen dit probleem ondervangen:
a. Zoals is aangegeven zullen wij, tenzij er een bepaalde tijdsdruk voor het project is, voor grotere,
controversiële projecten, de aanvrager aanbevelen om een bestemmingsplanprocedure te doorlopen.
Het is de aanvrager echter die beslist.
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b. Door te kiezen voor optie 3 behoudt de gemeenteraad altijd de bevoegdheid om voor een specifiek
project te eisen dat ze wel een verklaring van geen bedenkingen wil afgeven.
c. Wij zullen de raad gedurende het proces informeren over de aanvraag. Dit betekent dat het college
op de volgende momenten de raad zal informeren:
o de aanvraag om een “projectafwijkingsbesluit” inclusief de ruimtelijke onderbouwing
o bij ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning
o de definitieve omgevingsvergunning en het daarbij behorende zienswijzenverslag.
d. Dit besluit kan, als de raad van mening is dat deze werkwijze niet werkt, door de raad worden
herzien.
Exploitatieplan.
Op basis van de invoeringsweg Wabo is artikel 6.12 Wro gewijzigd. Ook voor het toepassen van de
afwijkingsbevoegdheid moet door de gemeenteraad een exploitatieplan worden vastgesteld, tenzij het
besluit wordt genomen dit niet te doen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Het besluit tot
het wel of niet vaststellen van een exploitatieplan kan worden gedelegeerd aan het college.
Bij het verlenen van een “projectafwijkingsbesluit” moet de economische uitvoerbaarheid worden veilig
gesteld. In vrijwel de meeste gevallen zal bij een “projectafwijkingsbesluit” en anterieure
exploitatieovereenkomst worden gesloten. In deze exploitatieovereenkomst zal ook het kostenverhaal
worden geregeld zodat een exploitatieplan niet nodig is. In samenhang met de “algemene verklaring van
geen bedenkingen” stellen wij voor om de bevoegdheid van de gemeenteraad te besluiten, om bij een
“projectafwijkingsbesluit” geen exploitatieplan vast te stellen, te delegeren aan het college.
Delegatie voorkomt dat de tijdwinst door het niet eisen van een verklaring van geen bedenkingen verloren
gaat. Hoewel het exploitatieplan niet meer gelijktijdig met het bijbehorende “projectafwijkingsbesluit”
vastgesteld hoeft te worden, moeten beide besluiten nog wel gelijktijdig bekend worden gemaakt.
Daarvoor zou met de bekendmaking van de omgevingsvergunning gewacht moeten worden op het
raadsbesluit om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Dat kan leiden tot aanzienlijk tijdverlies.
Door dit te delegeren wordt dit probleem opgelost.
Hetzelfde geldt voor een wijzigingsplan wat een bevoegdheid is van het college. Ook hiervoor stellen wij
voor de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan te delegeren aan het college.
%
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Indien de raad daarom verzoekt kan het besluit worden herroepen of worden aangepast.
'
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Na publicatie treedt dit besluit in werking en kunnen plannen deze procedure doorlopen.
)

"

*

Het voorstel leidt tot een reductie van ambtelijke werkzaamheden en kosten. Als de gemeenteraad altijd
betrokken moet worden bij het verlenen of bekendmaken van een omgevingsvergunning, dreigt
overschrijding van de beslistermijn. Dat kan ertoe leiden dat de gemeente dwangsommen verbeurt nadat
zij door de aanvrager in gebreke is gesteld.
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Het raadsbesluit wordt officieel bekend gemaakt. De door het raadsbesluit veranderde gang van zaken is
verder een van de aspecten die aan de orde komen bij vooroverleg over een aanvraag of de voorlichting
naar aanleiding van een aanvraag.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Concept raadsbesluit
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