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Besluitvan de gemeenteraad

23mei2011

Onderwerp: categorieën van gevallenwaarvoor bij een
omgevingsvergunning met afwijking van een
bestemmingsplan of Beheersverordening geen
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vande
raad is vereist

nummer 2011-10611
openbaar

Degemeenteraad, gelezen hetvoorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 5april 2011;
besluit
op basisvan artikel 6.5, derde lid,Besluit omgevingsrechtde onderstaande categorieën aan
tewijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen (vggb) isvereist.Als een aanvraag
binnen éénvan de onderstaande categorieën valt, isgeenvvgb van degemeenteraad vereist:
1) indien de aanvraag past binnen dedoorde raadvastgestelde ruimtelijke kaders
zoals eenstructuurvisie, notavan uitgangspunten, masterplan,
stedenbouwkundige visie;
2) indien de aanvraag een bouwplan betreft met eengeschatte bouwsom van minder
dan€ 1.000.000(inclusief BTW) eneen bouwvolume van minder dan 2000 m3en
het eenwijziging vantoegestaan gebruik betreft datqua omvang eenterrein van
minder dan 2 hain beslag neemt. Hetgestelde indeze categorie 2) isniet van
toepassing alsde aanvraag betrekking heeft op een projectwaarvoor een
milieueffectrapportage als bedoeld inparagraaf 7.2 vandeWet milieubeheer van
toepassing is ofals de aanvraag betrekking heeft op een infrastructureel project
ten aanzien vande openbareweg;
3) indien de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen ener
door belanghebbenden binnen dewettelijke termijn geenzienswijzen zijn
ingediend;
2. het bovenstaande besluit metterugwerkende kracht,tegelijkertijd metdeWet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1oktober 2010, inwerking te latentreden;
het college van burgemeester enwethouders optedragen eenmaal perjaar de raadte
informeren over devoorgenomen besluitenwaarvoor eenverklaring van geen bedenkingen
vereist zouzijn geweest.
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drs J.T.H.M. Penninx
burgemeester

Voorstel aan degemeenteraad

5april2011

Onderwerp:

categorieën vangevallenwaarvoor bijeen
Nummer: 2011-10611
omgevingsvergunning met afwijking van een
bestemmingsplan of Beheersverordening geen verklaring
vangeen bedenkingen (vvgb) van de raad is vereist

Programma:

1. BouwendVoorst

Openbaar

Voorstelvan het college
1. Deonderstaande categorieën vaststellen waarin geenvvgbvan uis vereist.
2. De bevoegdheden om een exploitatieplan vast te stellen danweldaarvan aftezien bij
samenloop met eenwijzigingsplan ofeen omgevingsvergunning delegeren aan het college van
burgemeester enwethouders.
3. De bovenstaande (voorgestelde) besluiten metterugwerkende kracht,tegelijkertijd met deWet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1oktober 2010, inwerking latentreden.
4. Het collegevan burgemeester enwethouders eenmaal perjaar ulaten informeren over de
genomen besluitenwaarvoor eenwgb vereist zouzijn geweest.

Waarom dit raadsvoorstel
Op 1oktober 2010 isdeWabo inwerking getreden. Met de invoering vandeWabo zijn circa
25 bouw-, milieu-,natuur- en monumentenvergunningen samengevoegd tot één
omgevingsvergunning. Deze integralevergunningverlening leidttot een efficiëntere en
eenvoudigere dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Onder deWabo kan medewerking worden verleend aan activiteiten die instrijdzijn met het
bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning met de activiteit afwijken van het
bestemmingsplan. De procedure voor afwijking van het bestemmingsplan isvergelijkbaar metde
vrijstelling vanartikel 19tentijde van deWet opde Ruimtelijke Ordening (WRO) en het
daaropvolgende projectbesluit onder deWet ruimtelijke ordening (Wro). Onder deWabo ligt de
bevoegdheidvoor de procedure bijhet college van burgemeester enwethouders. Bij het verlenen
vaneendergelijke omgevingsvergunning moet degemeenteraad eenvvgb afgeven. Deverklaring
kanslechtsworden geweigerd in het belangvaneen goede ruimtelijke ordening. De gemeenteraad
kanopgrondvan het Besluit omgevingsrecht categorieën vangevallen aanwijzen,waarvoor de
vvgb niet is vereist.
Lijstmet categorieën waarvoor geen vvgbisvereist
Op basisvanartikel 6.5, derde lid,Besluit omgevingsrecht kunnen categorieën van gevallen
worden aangewezen waarin geen wgb isvereist.Als een aanvraag binnen één van de
onderstaande categorieën valt, isgeenvvgbvan uvereist:
1. indiende aanvraag past binnen dedoor uvastgestelde ruimtelijke kaders zoals een
structuurvisie, notavan uitgangspunten, masterplan, stedenbouwkundige visie;
2. de aanvraag betreft een bouwplan meteengeschatte bouwsom van minder dan
€ 1.000.000,- (inclusief BTW) eneen bouwvolume van minder dan2.000 m3en het een
wijziging van toegestaan gebruik betreft dat qua omvang eenterrein van minder dan 2hain
beslag neemt. Hetgestelde indeze categorie 2 isnietvantoepassing als de aanvraag
betrekking heeft opeen project waarvoor een milieueffectrapportage als bedoeldin
paragraaf 7.2 van deWet milieubeheer vantoepassing isofals de aanvraag betrekking heeft
op een infrastructureel project tenaanzienvan de openbareweg;
3. indien de ontwerp-vvgbter inzage heeft gelegen ener doorbelanghebbenden binnen de
wettelijke termijn geenzienswijzen zijn ingediend.
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Argumenten
1.1Decategorieën leiden totefficiëntere procedures wataansluit opde Wabo doelstellingen
Omdat ugeenvvgb af hoeft tegeven levert diteen snellere procedure opvoor de aanvrager
wat eendoel isvan deWabo.
1.2 Het betreft eenprocedure technische beslissing diegericht is opkleineprojecten ofveel
voorkomende projecten
Het vaststellen vande categorieën isgericht ophetzo kort mogelijk houden van de
proceduretijd en isdus niet politiek van aard. Daarnaast gaat het voornamelijk om kleine
projecten met een laag afbreukrisico.
1.3 De maximale proceduretijd (26 weken) voordeomgevingsvergunning procedure wordtbeter
haalbaar
Door detijdwinst isde proceduretijd van 26weken beter haalbaar waardoor de kans op
toepassing vandeWet dwangsom bijniettijdig beslissen door de aanvrager kleinerwordt. Een
aanvrager kaneen bestuursorgaan schriftelijk ingebreke stellen als deze niettijdig op een
aanvraag heeft beslist.Voor eenomgevingsvergunning met afwijking van het
bestemmingsplan staat eentermijnvan 26weken.
1.4 De categorieën gaan onnodige belasting vanuwbevoegdheden tegen
Doordat minder aanvragen aan uhoeventeworden voorgelegd neemt de belasting af.
1.5 De categorie-indeling isgebaseerd opdeindeling diegebruikt is bijdebesluiten vanhet
projectbesluit (Wro)endeartikel 19WRO(oud)-procedure
Zoals bijeerdere besluiten isvoor categorieën gekozen op basis van ruimtelijke kaders,
bouwkosten, bouwvolumes enoppervlakten.
2.1 Deprocedures vanhet wijzigingsplan endeomgevingsvergunning behoeven dan geen
raadsbesluit tekrijgen waardoor deprocedures efficiënter kunnen worden uitgevoerd
Een omgevingsvergunning ofwijzigingsplan waarvooreen grondexploitatie noodzakelijk is kan
door hetcollegewordenvastgesteld wat resulteert ineensnellere behandeling van de
aanvraag.
2.2 Het (voorgestelde) delegatiebesluit is vergelijkbaarmet dedelegatiebesluiten betreffende het
projectbesluit enartikel 19WRO
Inhetverledenzijn delegatiebesluiten opgesteld voor de projectbesluit procedure enartikel 19
WRO procedure. Hetdelegatiebesluit voor eenwijzigingsplan of een omgevingsvergunning is
vergelijkbaar met dezeeerdere besluiten.
3.1 Het voorstelsluit aanbijde inwerkingtreding vande Wabo
DeWabo isop 1oktober 2010 inwerking getreden en biedt deze mogelijkheden.
4.1 Uontvangt eenoverzicht vangevoerdeprocedures inhet afgelopenjaar waarbijeen vvgb
vereistwas
Het college heeft een informatieverplichting richting uen hiermeewordt daar aanvoldaan.
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Middelen en communicatie
Met de uitvoering van ditvoorstel zijngeen personele urengemoeid of kosten gemaakt. Dit
voorstel moet leiden toteen snellere enefficiëntere afhandeling van aanvragen tot
omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Na besluitvorming
wordt het raadsbesluit gepubliceerd inhet "Voorster Nieuws".

Het college van burgemeester enwethouders,
drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester
E.J.M,van Leeuwen, secretaris

Bijlagen:
- raadsbesluitvvgb (2011-10616);
- delegatiebesluit exploitatieplanWabo enwijzigingsplan (2011-11087).

Informatie overditvoorstel:
portefeuillehouder:
drs.J.N.van Muijden
ambtenaar:
J. Versteegh,stagiaire ROW
(0571)27 91 11
j.versteegh@voorst.nl
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