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Zaaknummer: 
2013/34402 
Referentie:      
2013/34574 

Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2013  agendapunt 13     
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 15 oktober 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends/dhr. P. Adema 
Behandelend ambtenaar: mevr. N.Y.D. Schipper-Simonis 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 909 
E-mail adres:                n.schipper@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
Raadsbesluit (bijlage) 
Amendement 24-05-2011 (ter inzage) 
Raadsvoorstel en –besluit 24-05-2011 (ter inzage) 
Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo (voormalig projectbesluit); (ter 
inzage) 
  
 
Onderwerp 
Vaststelling van een algemene verklaring van geen bedenkingen (onder voorwaarden) 
 
Gevraagd besluit 
Bijgaande algemene verklaring van geen bedenkingen vast te stellen 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door bijgaande algemene verklaring van geen bedenkingen vast te stellen, kan in veel gevallen de 
procedure voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan waarbij een 
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig is sneller worden doorlopen, zodat aanvragers eerder 
een vergunning ontvangen. Tegelijk maken de opgenomen voorbehouden dat u wel wordt gevraagd 
een vvgb af te geven wanneer er zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit of 
wanneer een raadslid vraagt om agendering van een ter inzage gelegde aanvraag voor een 
omgevingsvergunning.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De praktijk wijst uit dat uw raad in veel gevallen een verzoek om een vvgb zonder bespreking afdoet. 
Het voorleggen aan uw raad kost voor de aanvrager enkele weken in de totale afhandeling van zijn 
aanvraag. Als een aanvraag kort voor het zomerreces wordt ingediend, kan dit oplopen tot enkele 
maanden.  
 
Op 24 mei 2011 is in uw raad een voorstel besproken om een algemene verklaring van geen 
bedenkingen zonder voorbehoud aan te nemen. U heeft een amendement aangenomen waarbij de 
voorgestelde werkwijze werd aangepast. De werkwijze in het amendement was juridisch niet correct, 
maar had het doel om een algemene verklaring van geen bedenkingen aan te nemen, onder de 
voorwaarde dat deze kon worden herroepen als raadslid verzocht het plan te agenderen voor een 
raadsvergadering. Vervolgens is een raadswerkgroep in het leven geroepen om te kijken naar de 
procedure. Het nu ingediende voorstel is het resultaat van het overleg in deze raadswerkgroep. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De inwoners zullen worden geïnformeerd door publicatie van uw besluit in de Oostermoer. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Als u instemt met de voorgestelde procedure, zal deze worden toegepast voor alle 
omgevingsvergunningen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van uw raad vereist is en die 
nog niet aan u zijn voorgelegd. 
Na 6 maanden wordt de nieuwe werkwijze met u geëvalueerd.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 


