
Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo (voormalig projectbesluit), 
voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad 
 
Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Bor = Besluit omgevingsrecht 
Awb = Algemene wet bestuursrecht 
vvgb = verklaring van geen bedenkingen 
 
Wensen raadswerkgroep 
In de werkgroep is aangegeven dat het als onprettig wordt ervaren dat een vvgb alleen wordt 
voorgelegd voorafgaand aan de ter inzage legging. U heeft er interesse in te weten of er zienswijzen 
zijn ingediend. Eventueel wilt u de mogelijkheid hebben naar aanleiding van de zienswijzen te kijken 
of dit uw standpunt t.a.v. de vvgb verandert. Daarnaast wilt u graag weten wat de uitkomst is. 
 
Wettelijk kader art. 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo 
 
Geen vvgb 
Een verzoek kan vallen binnen de algemene verklaring van de gemeenteraad dat geen verklaring van 
geen bedenkingen nodig is in bepaalde gevallen (art. 6.5 lid 3 Bor regelt deze mogelijkheid). Dan vindt 
geen voorlegging aan de gemeenteraad plaats. 
 
Vvgb vereist 
Een verzoek dat niet binnen de algemene verklaring valt wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

• Art. 2.27 Wabo bepaalt in samenhang met art. 6.5 lid 1 Bor dat een dergelijke vergunning niet 
wordt verleend dan nadat de gemeenteraad een vvgb heeft afgegeven.  

• De vvgb maakt onderdeel uit van het besluit. De ontwerp-vvgb wordt daarom met het 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd (art. 3:11 en 3:15 Wabo), zodat de ontwerp-vvgb 
noodzakelijkerwijs moet worden afgegeven voor de ter inzage legging van het ontwerpbesluit. 

• Alleen als er een zienswijze is ingediend die gericht is tegen de vvgb, wordt de zaak opnieuw 
voorgelegd aan de gemeenteraad. In alle andere gevallen wordt de gemeenteraad alleen 
geïnformeerd over het uiteindelijke besluit. 

• Een vvgb kan enkel worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Praktijk/jurisprudentie 
Onderzoek mogelijkheden om tussentijds voor te leggen aan de raad 
Meer gemeenteraden hebben behoefte aan informatie na ter inzage legging. In de gemeentelijke 
praktijk zijn inmiddels werkwijzen ontwikkeld waarbij na de zienswijzentermijn voorlegging aan de raad 
plaatsvindt zonder dat dit leidt tot een langere procedure. Op twee verschillende werkwijzen wordt 
hierna ingegaan. 
 
Gouda 
De gemeente Gouda kiest ervoor bij het ontwerpbesluit een blanco ontwerp-vvgb ter inzage te leggen. 
Dit is een vvgb die nog geen voorschriften etc. kent, ook de datum van het besluit is nog niet ingevuld. 
Het blanco ontwerp wordt samen met het ontwerpbesluit en de aanvraag (met bijbehorende stukken) 
na instemming van het college vrijgegeven voor ter inzage legging. Er is dan dus nog geen 
voorlegging aan de raad. Pas na afloop van de termijn van de ter inzage legging wordt het ontwerp-
besluit met eventuele zienswijzen aan de raad voorgelegd met de vraag of hij bereid is een verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. 
Deze werkwijze heeft op 27 december 2012 instemming gekregen van de Raad van State.  
 
Nijmegen 
Nijmegen heeft er voor gekozen om de raad te vragen om een algemene verklaring van geen 
bedenkingen af te geven voor het hele grondgebied met het voorbehoud dat alsnog een vvgb voor 
een project moet worden afgegeven op het moment dat er zienswijzen zijn ingediend tegen een 
ontwerpvergunning.  
 
Afwegingen 
Belangen aanvrager 
Aanvragers hebben belang bij duidelijkheid over hun aanvraag in een zo vroeg mogelijk stadium. De 
huidige werkwijze, de werkwijze zoals de wetgever deze lijkt te hebben bedoeld, geeft de aanvrager in 



een vroeg stadium de zekerheid of de gemeenteraad en het college mee willen werken aan zijn 
aanvraag. Op het moment dat bijvoorbeeld de zienswijzen aanleiding kunnen zijn om alsnog niet mee 
te werken, moet de aanvrager ca. 12 weken langer wachten op duidelijkheid over zijn aanvraag.  
 
Belangen gemeente 
Het college moet binnen 26 weken besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, 
wanneer deze de uitgebreide voorbereidingsprocedure doorloopt. In deze tijd moet het ontwerpbesluit 
ter inzage worden gelegd en moet de gemeenteraad een vvgb afgeven. Wanneer de aanvraag kort 
voor de zomervakantie binnenkomt levert dit in de huidige werkwijze al een risico op dat het besluit 
niet binnen de wettelijke termijn van 26 weken wordt afgegeven.  
 
Extra voorleggen 
Het risico van overschrijding van de termijn is groot als nog een extra verzoek bij de raad moet worden 
neergelegd. Ambtelijk moeten de stukken voor de raadsvergadering uiterlijk 4 weken ervoor bij het 
college worden aangeleverd. Omdat niet wekelijks wordt overlegd kan dit in de praktijk inhouden dat 
er maximaal 8 weken verstrijken tussen het moment van aanleveren voor het college en 
besluitvorming in uw raad. In principe kunnen de stukken op de vrijdag na besluitvorming in de raad 
ter inzage worden gelegd. De ter inzage legging duurt 6 weken, zienswijzen mogen deze hele periode 
worden ingediend. Wij moeten op grond van de wet nog een week rekening houden met oponthoud bij 
de post. Daarna moeten de zienswijzen worden beoordeeld en, voorzien van een onderbouwing, 
opnieuw worden aangeleverd bij het college. Samen duurt twee keer voorleggen aan uw raad en 
tussentijds ter inzage leggen in het gunstigste geval 18 weken van de beschikbare 26 weken. De regel 
zal zijn dat dit tussen 20 en 22 weken is, omdat wij niet kunnen sturen op het moment van ontvangst 
van de aanvraag en er regelmatig raadsvergaderingen vervallen bij te weinig agendapunten. 
 
Het niet besluiten binnen de wettelijke termijn levert een grond op om bij de rechter af te dwingen dat 
alsnog een besluit wordt genomen. Daarnaast kan de rechter besluiten dat vertragingsschade is 
opgetreden en een vergoeding hiervan opleggen.  
 
Er is een mogelijkheid de termijn 6 weken te verlengen, maar dit moet plaatsvinden in de eerste 8 
weken van de procedure (dan is nog niet bekend of er zienswijzen zijn) en er moet een goede reden 
voor zijn. Standaard met 6 weken verlengen is dan ook geen optie. Overtreding hiervan kan, 
eveneens, leiden tot een verplichting tot schadevergoeding. 
 
Dus 
Uit het voorgaande blijkt dat twee maal voorleggen aan de raad in één procedure niet de voorkeur 
geniet, omdat hiermee een groot risico ontstaat dat wij wettelijke termijnen overschrijden. Verder blijkt 
dat een vvgb alleen mag worden geweigerd als het plan in strijd is met goede ruimtelijke ordening. 
 
Actie vanuit de organisatie 
Informatie na vergunningverlening 
Rekening houdend met uw verzoek is inmiddels geregeld dat verleende vergunningen, waarvoor een 
vvgb is verleend, in het vervolg voor u beschikbaar komen. U kunt dan zien welk besluit is genomen 
nadat u een vvgb heeft afgegeven. 
 
Vvgb herbezien na de zienswijzentermijn 
Zoals hiervoor is aangegeven levert het twee maal voorleggen aan de raad een risico op met 
betrekking tot het tijdig verlenen van vergunningen. Toch willen wij graag kijken in hoeverre wij aan uw 
wensen tegemoet kunnen komen. Daarom is gekeken welke mogelijkheden er zijn om na de 
zienswijzentermijn uw vvgb te vragen. De werkwijze van de gemeenten Gouda en Nijmegen bieden 
mogelijkheden om aan uw wens tegemoet te komen, terwijl de termijn voor vergunningverlening niet 
wordt verlengd (belang aanvrager). 
 
Ambtelijk heeft de werkwijze van de gemeente Nijmegen de voorkeur omdat hiermee in de regel 
slagvaardiger kan worden opgetreden. Ook de huidige vertraging tijdens het zomerreces is hiermee in 
de regel niet meer aan de orde. Dit geldt ook voor de vertraging die optreedt doordat bijvoorbeeld 
raadsvergaderingen uitvallen wegens te weinig punten. Ambtelijk is er alle begrip voor dat het niet 
zinvol is een raadsvergadering te beleggen als er heel weinig bespreekpunten zijn, maar voor de 
aanvrager betekent uitstel dat hij minimaal 2 weken later pas hoort wat de raad heeft besloten met alle 
gevolgen van dien. 



De werkwijze van de gemeente Gouda sluit meer aan bij wat u in de werkgroep heeft aangegeven: 
alle plannen zien, maar dan op het moment dat duidelijk is of er zienswijzen zijn zodat het mogelijk is 
hier rekening mee te houden bij de besluitvorming.  
 
Volgende vergadering 
Tijdens de volgende vergadering van de werkgroep hoor ik graag van u welke optie(s) wat u betreft 
aanvaardbaar is/zijn. Eventueel zou ambtelijk aan het college kunnen worden voorgesteld de gekozen 
werkwijze in de vorm van een pilot een jaar te proberen. Als het lukt om dit vooraf ook nog in de 
fracties te bespreken zou dat fijn zijn. 
 
Voor de volledigheid wil ik er nog wel op wijzen dat het voorgaande een reactie is op de wensen uit de 
raadswerkgroep. Dit is niet met het college of de portefeuillehouder besproken.  
 
Resultaat raadswerkgroep 
Afgesproken is dat gekozen wordt voor een algemene verklaring van geen bedenkingen 
overeenkomstig de werkwijze van Nijmegen, dus onder voorbehoud van die situaties waarin 
zienswijzen zijn ingediend. In aanvulling hierop wordt ervoor gekozen dat de raad wordt geïnformeerd 
over de plannen die ter inzage worden gelegd. Desgewenst kan een raadslid tijdens de inzageperiode 
van de ontwerpvergunning verzoeken om agendering van het plan voor een volgende 
raadsvergadering. Ook in dat geval is er een voorbehoud op de algemene vvgb.





Schematisch: 
 
Tynaarlo: 
Huidige werkwijze   Voorkeur Raadswerkgroep  

1. Ontvangst aanvraag  1. Ontvangst aanvraag   
2. Behandeling aanvraag  2. Behandeling aanvraag  
3. Voorstel college  3. Voorstel college   
4. Raadsvoorstel vvgb  4. Terinzagelegging (o.b.v. algemene vvgb), tevens informeren raad 
5. Ter inzage legging  5. Zienswijzen en/of verzoek raadslid agenderen: ja of nee   
6. Zienswijzen   6. Ja: voorstel college  6. Nee: voorstel college  
7. Voorstel college  7. Raadsvoorstel vvgb  7. Besluit 
8. Besluit    8. Besluit   8. Publicatie 

     9. Publicatie 
 

 
Nijmegen 

1. Ontvangst aanvraag 
2. Behandeling aanvraag 
3. Voorstel college 
4. Ter inzage legging (o.b.v. algemene verklaring geen bedenkingen) 
5. Zienswijzen: ja of nee 
6. Ja: voorstel college      6. Nee: voorstel college 
7. Raadsvoorstel vvgb      7. Besluit 
8. Besluit        8. Publicatie  
9. Publicatie  

 
Gouda 

1. Ontvangst aanvraag 
2. Behandeling aanvraag 
3. Voorstel college 
4. Ter inzage legging met blanco ontwerp-vvgb 
5. Zienswijzen 
6. Voorstel college 
7. Raadsvoorstel vvgb 
8. Besluit 
9. Publicatie  


