
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.4 

 

 Doetinchem, 7 september 2011 

 

ALDUS VASTGESTELD 15 SEPTEMBER 2011 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen Wabo 

 

 

Voorstel: 

Gevallen aanwijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de 

gemeenteraad nodig is. Als categorie aanwijzen die gevallen waarvoor het college 

van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is.  

 

Het college van burgemeester en wethouders verleent onder de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning. 

Een aanvraag kan ook een verzoek inhouden om gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan te gebruiken. In dat soort gevallen zegt artikel 6.5 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) dat de gemeenteraad eerst een 'verklaring van geen bedenkingen' moet 

afgeven. Zo'n verklaring is een bindend advies. 

U hebt op 16 september 2010 al besloten de afgifte van dergelijke verklaringen aan ons te 

delegeren.  

 

Intussen is duidelijk geworden dat delegatie van de afgifte van de verklaring onjuist is en in 

strijd met de uitgangspunten van de Wabo. Op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor is het 

wel mogelijk om categorieën aan te wijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

nodig is. 

Om een omgevingsvergunning inclusief afwijking van het bestemmingsplan snel te kunnen 

verlenen, is het noodzakelijk dat de bevoegdheid tot het verlenen van een verklaring van geen 

bedenkingen ook aan ons college wordt overgelaten.  
 

Om dit te realiseren, moet het besluit van 16 september 2010 als volgt worden gelezen: 

“De raad besluit tot aanwijzing van de gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 

van de gemeenteraad nodig is. Als categorie van gevallen worden aangewezen de gevallen 

waarvoor het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is.” 

Praktisch gezien verandert er dus niets ten opzichte van uw op 16 september 2010 genomen 

besluit. Alleen de juridische strekking is anders. Het aanwijzen van deze categorie versnelt de 

procedure en is in het belang van de burgers. Ook is de kans op overschrijding van de 

wettelijke beslistermijn een stuk kleiner. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over verklaring van geen bedenkingen en 

met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet, artikel 6.5, lid 3 van 

het Besluit omgevingsrecht en het op 16 september 2010 genomen besluit; 

 

b e s l u i t : 

 

gevallen aan te wijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad 

nodig is. Als categorie aan te wijzen die gevallen waarvoor het college van burgemeester en 

wethouders het bevoegd gezag is.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 15  september 2011, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 


