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Raadsvergadering d.d. 8 november 2011 agendapunt 10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 oktober 2011 
 
Onderwerp:                      Intrekking algemene verklaring van geen bedenkingen en 

delegatiebesluit          
                                        omgevingsvergunningen, onder voorwaarden, krachtens respectievelijk  
                                        de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke  
                                        ordening. 
 
Portefeuillehouder:             Hdhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:                00592 - 266 884 
E-mail adres:                       jj.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit 

1. De ingestelde raadswerkgroep RO/ Welstand te vragen binnen een jaar te komen met een 
voorstel voor welke zaken een verklaring van geen bedenkingen resp. een delegatiebesluit 
wenselijk en praktisch is.; 

2. in te intrekken het raadsbesluit d.d. 24 mei 2011, nr. 7A, waarbij alle projecten – voor zover 
die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – zijn aangewezen als 
categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist; 

3. in te trekken het raadsbesluit van 24 mei 2011, nr. 7B, waarbij de bevoegdheid als bedoeld 
in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening is gedelegeerd aan burgemeester 
en wethouders. Dit voor zover het betreft een omgevingsvergunning, waarbij met 
toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van het geldende bestemmingsplan wordt afgeweken. 

4. Te bBepalen, dat dit besluit in werking treedt op 8 november 2011. 
Bijlagen: 
     
--   Raadsbesluit Intrekkingbesluit (bijgevoegd)  
-Raadsvoorstel d.d. 5 april 2011 met geamendeerde raadsbesluiten   
 
 

TOELICHTING 

Een korte terugblik 
 
Op  5 april 2011 hebben wij u o.a. voorgesteld: 
 
1. alle projecten – voor zover die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – zijn 
aangewezen als categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is 
vereist; 

2. De bevoegdheid als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover 
het betreft een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a 
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sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het geldende bestemmingsplan 
wordt afgeweken, te delegeren aan burgemeester en wethouders. 

 
Tijdens de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad op 24 mei 2011 hebt u bij amendement deze 
besluiten gewijzigd vastgesteld en een aantal voorwaarden bij het gebruik van deze bevoegdheden 
toegevoegd.  
 
Op deze wijze kunt u als gemeenteraad zicht krijgen op het gebruik door het college van de Algemene 
verklaring van geen bedenkingen en het delegatiebesluit. Verder werd het hierdoor mogelijk om als 
gemeenteraad alsnog een afwijkend besluit te nemen.  
De voorgestelde procedure blijkt echter niet te leiden tot een snellere afhandeling en het leidt tot 
rechtsonzekerheid voor de burger (vergunninghouder)   
 
Achtergrond  
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 
Daarmee is het projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vervallen. 
Met een projectbesluit, voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, kon het geldende 
bestemmingsplan buiten toepassing worden gelaten. 
 
De Wabo kent vier soorten vergunningen voor afwijken van het bestemmingsplan: de tijdelijke, de 
binnenplanse, de kruimelgevallen en de afwijking voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
Onder de Wro waren deze bekend als de ontheffing ex artikel 3.22, 3.6, 3.23 en het projectbesluit. Voor 
al deze vergunningen geldt nu dat wij bevoegd zijn om te beschikken op een aanvraag om 
omgevingsvergunning. Echter, op basis van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht kunnen wij voor 
het “afwijken van het bestemmingsplan voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing” pas een 
omgevingsvergunning verlenen nadat u een verklaring van geen bedenkingen hebt afgegeven. 
 
In artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht is verder bepaald dat de gemeenteraad gevallen kan 
aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. 
 
Voorgestelde werkwijze in de praktijk 
 
De werkwijze zoals bij amendement vastgelegd door uw raad blijkt in de praktijk te leiden tot onduidelijke 
procedures, langere beslistermijnen en rechtsonzekerheid voor de burgers (vergunninghouders).  
 
Wij hebben na 24 mei 2011 in twee gevallen toepassing gegeven aan het besluit en hebben 
geconstateerd dat teveel extra administratieve handelingen moeten worden verricht om ook maar enige 
tijdwinst te boeken. Aan het delegatiebesluit genoemd onder 2 is tot dusverre nog geen toepassing 
gegeven. 
 
In vergelijking met de eerdere procedure waarbij de gemeenteraad per geval het voorstel kreeg om een 
incidentele verklaring van geen bedenkingen te verlenen, is de situatie nu niet verbeterd. Integendeel, de 
procedure is onduidelijk zowel voor de burgers als voor degenen die de regels moeten toepassen en leidt 
in de praktijk tot langere beslistermijnen.. 
 
Oplossing . 
 
Wij hebben nagedacht over een praktische oplossing die met name voor de burgers helderder en vlotter 
is. In de gegeven omstandigheden is de meest praktische werkwijze om beide “delegatiebesluiten” in te 
trekken en weer op de oude manier te gaan werken. De gemeenteraad wordt per geval gevraagd een 
verklaring van geen bedenkingen te verlenen of een delegatiebesluit te nemen. 
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Het verdient aanbeveling om deze werkwijze maximaal een jaar uit te voeren. Op basis van de gevallen 
die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd kan de ingestelde raadswerkgroep RO/ Welstand worden 
gevraagd binnen dat jaar te komen met een voorstel voor welke zaken een verklaring van geen 
bedenkingen resp. een delegatiebesluit wenselijk en praktisch is. 
 

Financiële consequenties 

Geen 

Adviezen 

Geen 
 
Gevraagd besluit  
 

1. De ingestelde raadswerkgroep RO/ Welstand vragen binnen een jaar te komen met een voorstel 
voor welke zaken een verklaring van geen bedenkingen resp. een delegatiebesluit wenselijk en 
praktisch is; 

2. intrekken het raadsbesluit d.d. 24 mei 2011, nr. 7A, waarbij alle projecten – voor zover die geheel 
of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht – zijn aangewezen als categorie van gevallen waarvoor 
een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist; 

3. intrekken het raadsbesluit van 24 mei 2011, nr. 7B, waarbij de bevoegdheid als bedoeld in artikel 
6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening is gedelegeerd aan burgemeester en 
wethouders. Dit voor zover het betreft een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 
geldende bestemmingsplan wordt afgeweken. 

       4.   Bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 8 november 2011. 
 
1. De ingestelde raadswerkgroep RO/ Welstand te vragen binnen een jaar te komen met een voorstel 

voor welke zaken een verklaring van geen bedenkingen resp. een delegatiebesluit wenselijk en 
praktisch is. 

2. in te trekken het raadsbesluit d.d. 24 mei 2011, nr. 7A, waarbij alle projecten – voor zover die 
geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – zijn aangewezen als categorie van gevallen waarvoor 
een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist; 

3. in te trekken het raadsbesluit van 24 mei 2011, nr. 7B, waarbij de bevoegdheid als bedoeld in 
artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening is gedelegeerd aan burgemeester en 
wethouders. Dit voor zover het betreft een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 
geldende bestemmingsplan wordt afgeweken. 

4. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 8 november 2011. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
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mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


