
 

 

Algemene verklaring van geen bedenkingen  
 
De wetgever wil dat omgevingsvergunningen snel verleend worden. Om dit te kunnen 
bereiken, is het mogelijk dat de raad zijn beslissingsbevoegdheid in bepaalde gevallen 
delegeert aan het college. In dat geval kunnen vergunningen aanmerkelijk sneller worden 
verleend. 
 
Daarvoor is het nodig dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft waarin hij 
bepaalt voor welke categorieën het college bevoegd is vergunning te verlenen in plaats 
van de raad. 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: 
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3. 
• Besluit omgevingsrecht, artikel 6.5, eerste lid, en artikel 6.5, eerste en derde lid. 
 
Artikel 1 Categorieën 
 
Als categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit 
omgevingsrecht worden aangewezen: 
 
1. (Bouw)plannen die deel uitmaken van projecten die in overeenstemming zijn met een 

al door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, gebiedsvisie, de herziene woningbouwstrategie (hierna: HWS) of 
ander door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk kader. 

 
2. (Bouw)plannen die deel uitmaken van projecten in het kader van de opwekking van 

duurzame energie mits passend in de Routekaart energietransitie opgave 2030. 
 
3. Het bouwen, herbouwen, vernieuwen of uitbreiden van gebouwen en bouwwerken en 

het omzetten van bestaande functies ten behoeve van de woonfunctie, inclusief de bij 
die functie bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, mits 
passend in de HWS.  

 
4. Het bouwen, herbouwen, vernieuwen, veranderen en uitbreiden van gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van voorzieningen die vallen onder 
andere onder de bestemmingen Maatschappelijk, Sport, Recreatie en Cultuur en 
Ontspanning. Inclusief de bij die functies behorende voorzieningen met een maximum 
van 20.000 m2 bebouwd oppervlak. Hierbij hoort ook het wijzigen van het gebruik van 
de bij een gebouw behorende gronden. 

 
5. Het bouwen, herbouwen, vernieuwen, veranderen en uitbreiden van gebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van voorzieningen die vallen onder 
andere onder de bestemmingen Detailhandel, Bedrijven, Agrarisch, Dienstverlening, 
Horeca en Kantoor, met een maximum van 20.000 m2 oppervlak. Hierbij hoort ook het 
wijzigen van het gebruik van de bij een gebouw behorende gronden. 

 
6. Het realiseren van openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar 

vervoer, mits  de bebouwing van beperkte omvang is en het beoogde gebruik in relatie 
tot de omgeving niet hinderlijk van aard is.  

 
7. Het veranderen van bestaande en het realiseren van nieuwe lokale wegen-, water-, 

parkeer-, fiets, groen- en natuurvoorzieningen inclusief de bij die functie bijbehorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere voorzieningen.  

 



 

 

8. Het realiseren van kleinschalige voorzieningen van algemeen belang, zoals 
fietsenstallingen, toiletten en voorzieningen van afvalinzamelingen. 

 
9. Het bouwrijp maken, ophogen en het verrichten van andere noodzakelijke werken en 

werkzaamheden ten behoeve van de bovengenoemde functies en bestemmingen. 
 
10. Bouwwerken geen gebouw zijnde, niet vallend in de eerder genoemde categorieën, 

met een maximale hoogte van 50 meter. 
 

11. Het weigeren van een aanvraag voor toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3 
van de Wabo.  

 
Artikel 2 Uitzonderingen 
In afwijking van het bepaalde in artikel 1 is voor de genoemde categorieën van gevallen 
toch een verklaring van geen bedenkingen vereist als een project als politiek bestuurlijk 
gevoelig wordt gezien.  
 
Artikel 3 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad 
waarin het wordt geplaatst.  
 
Artikel 4 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Algemene verklaring van geen bedenkingen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
21 september 2017, 
 
 
 
 
griffier           voorzitter 
 
 
 
  



 

 

Algemene toelichting 
1. Wanneer een bepaald project valt onder artikel 1, categorie 1, zijn de in de overige  

categorieën genoemde maxima niet van toepassing. De gemeenteraad heeft al zijn 
instemming met het betreffende project uitgesproken, dan wel het ruimtelijk kader als 
bedoeld in artikel 1.1. geaccordeerd. 

2. Wanneer een project bestaat uit een combinatie van functies, mogen de in de 
categorieën genoemde maxima bij elkaar worden opgeteld.  

 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
 
Categorie 3 
Hierbij wordt aangesloten op het raadsbesluit ‘Uitvoering herziene woningbouwstrategie’ 
van 16 september 2016. 
 
Categorie 3, 4 en 5 
Hierbij gaat het om zowel om gehele nieuwbouw als om het omzetten van bestaande 
functies van gebouwen/gronden naar de in dit artikel genoemde functies. 
 
Categorie 4 en 5 
Oppervlak bepalen 
Het oppervlak wordt als volgt berekend: de som van de oppervlakten van alle gebouwen 
en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 1 m boven peil neerwaarts geprojecteerd 
en buitenwerks gemeten. Het gehanteerde maximale oppervlak van 20.000 m2 is 
gebaseerd op het gemiddelde oppervlak van de omgevingsvergunningen die tot nu toe 
zijn verleend. 
 
Maatschappelijk 
Onder maatschappelijke voorzieningen worden educatieve, sociale, medische en 
levensbeschouwelijke voorzieningen evenals voorzieningen voor openbare 
dienstverlening, of een combinatie daarvan, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca 
ten dienste van deze voorzieningen. 
 
Sport 
Gedacht kan worden aan sportvoorziening of als speelvoorziening. Hieronder worden 
verstaan: speeltuinen, tennisclubs, voetbalclubs, jeugdverenigingen en schutterijen. 
 
Cultuur en Ontspanning 
Culturele voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van ontspanning, waaronder 
dagrecreatie, of een combinatie daarvan. 
 
Categorie 10 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om reclamemasten, antennes voor mobiele communicatie, 
windmolens e.d. 
 
Artikel 2,  
Politiek gevoelig 
Gedacht kan worden aan projecten waarin sprake is van grote tegengestelde belangen of 
potentiële conflicten. 
 


