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Onderwerp: Procesversnellers - uitbreiding lijst algemene verklaring van geen bedenkingen 

De raad besluit: 

1. Op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht te bepalen dat in alle gevallen 
waarbij met een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a punt 
3 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht wordt geweigerd en waarbij het college 
het bevoegd gezag is, geen specifieke verklaring van geen bedenkingen van de 
gemeenteraad is vereist. 

2. het voorliggende besluit een dag na bekendmaking in werking te laten treden. 

Het college is bevoegd om omgevingsvergunningen te verlenen. Uw raad is bevoegd om een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit is ook het geval wanneer het college een 
omgevingsvergunning weigert te verlenen. In het kader van procesversnelling willen wij u 
voorstellen de lijst waarbij geen verklaring van geen bedenkingen vereist is uit te breiden. 

Het gaat dan om omgevingsvergunningen die alleen met een "zware" procedure via een 
projectafwijkingsbesluit kunnen worden verleend of geweigerd. Om te voorkomen dat aanvragen, 
die niet "omstreden" zijn, een te lange procedure moeten doorlopen heeft de wetgever de 
mogelijkheid geboden dat uw gemeenteraad een "algemene verklaring van geen bedenking" 
afgeeft. Bij besluiten van uw raad van 1 maart en 31 mei 2012 zijn verschillende categorieën van 
plannen aangewezen, waarvoor geen "verklaring van geen bedenkingen" vereist zijn. Deze lijst kan 
worden aangevuld. Dit alles in het kader van de zogenaamde "procesversnellers". 

Bevoegdheid: 

Uw gemeenteraad is op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht bevoegd om 
categorieën gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. 

Beoogd effect: 

Door het uitbreiden van de bestaande lijst, kan de snelheid in de vergunningverlening gehouden 
worden. 

Inleiding: 



Argumenten: 

In de praktijk doen zich situaties voor dat een aanvraag geweigerd moet worden. Op grond van de 
Wabo moet bij een weigering dezelfde voorbereidingsprocedure van het besluit worden doorlopen 
zoals bij een verlening het geval is. Als het dan gaat om een aanvraag die alleen verleend zou 
kunnen worden met een zogenaamd "projectafwijkingsbesluit" moet -formeel-juridisch - ook aan 
uw raad een verklaring van geen bedenking te worden gevraagd voor de weigering van de 
vergunning. U begrijpt dat dit nogal een omslachtige procedure is. 
Deze situaties doen zich niet vaak voor omdat ons college - in lijn met uw wens tot meedenken met 
de klant - zich tot het uiterste zal inspannen om een weigering te voorkomen. Er zijn echter 
situaties voorstelbaar waarin wij er niet aan ontkomen om een aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld 
als overduidelijk is dat het verzoek niet past binnen de door uw raad gestelde kaders. Denk daarbij 
niet alleen aan grote, complexe bouwplannen. Maar ook aan kleinere bouwplannen die nu in 
behandeling zijn, zoals het plaatsen van een schuilhut in het buitengebied of het realiseren van een 
overkapping boven een mestplaat dat in strijd is met het bestemmingsplan. 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

n.v.t. 

Uitvoering: 

Bekendmaking op de gemeentelijke website en de Woerdense courant. 

Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

12R.00057 
12R.00242 

Bijlagen: 

Als bijlage treft u de complete lijst aan met categorieën van gevallen voor de toepassing van een 
algemene verklaring van geen bedenkingen conform de Wabo, zoals die luidt na vaststelling van dit 
voorstel. Hierbij is gekozen voor herformulering van de onder b genoemde categorie om duidelijk te 
maken in wat voor situaties de verklaring van toepassing is. Nr. 13L01289 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de burgemeester de secretaris 

boer dr. G.W. Goedmakers CMC 



Bijlage bij raadsbesluit  

 

Onderwerp: aanvullen lijst met categorieën van gevallen voor de toepassing van een 

algemene verklaring van geen bedenkingen conform de Wabo 

 

Als projecten, waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) toepassing wordt gegeven 

aan artikel2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo, geen verklaring van geen 

bedenkingen van hem voor de verleende omgevingsvergunning is vereist, aan te wijzen: 

a. projecten die passen in: 

 de door de raad vastgestelde ruimtelijke structuurvisie, of 

 de door de raad voor het betreffende project vastgestelde 

stedenbouwkundige kaders (stedenbouwkundig plan, masterplan, 

beleidsnotitie e.d.), of 

 de door de raad vastgestelde beleidskaders, waarbij onder meer 

valt te denken aan de 惇Ruimte voor Ruimteregeling敦, de notitie van 
uitgangspunten voor het Buitengebied (12R.00057). 

b. projecten, waarbij het betreft het afwijken van voorgeschreven gebruik van 

het bestemmingsplan als het gaat om het realiseren van een toegangspad 

over als 惇agrarisch敦 bestemde gronden ten behoeve van woondoeleinden 
voor het ontsluiten van een woning (12R.00242). 

c. op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, alle gevallen 

waarbij door middel van een omgevingsvergunning wordt geweigerd en 

waarbij het college het bevoegd gezag is. 

 

 


