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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56614\3. Bestuur\6851 
Datum voorstel:   29 augustus 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  28 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Paulette van der Eijk 
E-mailadres:   p.vandereijk@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537378 

 
Agendapunt:  9 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van 
 geen bedenkingen van de raad is vereist in het kader van 
 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

 

 

Wij stellen voor : 
 

1. De in bijlage 1 genoemde categorieën van gevallen vast te stellen, waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen is vereist, als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van 
het Besluit omgevingsrecht;  

 
2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad. 

Gelijktijdig wordt het eerdere besluit van de raad van 10 februari 2011 met 

betrekking tot dit onderwerp  ingetrokken. 

 
 

 

Inleiding 
In oktober 2010 is de Wabo ingevoerd. In deze wet zijn drie mogelijkheden opgenomen 
om voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch een 

omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan op de volgende manier: 
 Kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen mogelijk worden gemaakt 

door een ontheffing die in het bestemmingsplan zelf geregeld is; 

 Een andere mogelijkheid is de lijst met kruimelgevallen; 
 De derde mogelijkheid is die waarbij de raad een verklaring van geen 

bedenkingen afgeeft. Met betrekking tot deze categorie wordt de raad nu een 

voorstel gedaan. Het voorstel heeft betrekking op het aanwijzen van een aantal 
categorieën van gevallen waarvoor deze verklaring van geen bedenkingen van de 
raad niet is vereist. 

  
Bestaand kader/context 
Op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht kan de raad 

categorieën aanwijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet 
is vereist, namelijk als het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag 
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is voor de omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan of 
de beheersverordening. 
Op 10 februari 2011 is door de raad besloten dat voor alle aanvragen die met deze 

procedure doorlopen kunnen worden geen verklaring van geen bedenkingen van de raad 
is vereist. 
 

Beoogd effect 
Om in overeenstemming met de wet een omgevingsvergunning te kunnen verlenen is 
een nieuw besluit noodzakelijk. Dit besluit komt in de plaats van het eerder genomen 

besluit van 10 februari 2011. 
 
Argumenten 

1.1 Jurisprudentie  
Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is komen 
vast te staan dat een besluit van de raad waarin is bepaald dat een verklaring van geen 

bedenkingen nooit is vereist, niet kan worden aangemerkt als een aanwijzing van een 
categorie van gevallen. Dit betekent dat de raad een besluit zal moeten nemen waarin 
duidelijk omschreven categorieën van gevallen worden aangewezen waarvoor geen 

verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is van de raad. In dit advies wordt 
hiervoor een voorstel gedaan.  
1.2  

Door categorieën van gevallen aan te wijzen, is voor de raad duidelijk welke zaken wel 
en niet voorgelegd zullen worden. Met het benoemen van de categorieën in bijlage 1 
zijn de meest voorkomende aanvragen voorzien en wordt de huidige werkwijze 

voortgezet. Door het aanwijzen van categorieën van gevallen zal de raad voor overige 
gevallen die niet onder de aangewezen categorieën vallen, wel het verzoek voor een 
verklaring van geen bedenkingen voorgelegd krijgen. De raad zal in vergelijking tot het 

besluit van 10 februari 2011 mogelijk vaker betrokken worden bij aanvragen. 
1.3 
Door categorieën aan te wijzen, wordt de procedure om medewerking te kunnen 

verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan aanzienlijk verkort. Wanneer wel 
een verklaring geen bedenkingen aan de raad wordt gevraagd, dient twee maal een 
raadsbesluit genomen te worden. De eerste keer ten behoeve van de ontwerpverklaring 

van geen bedenkingen en de tweede keer nadat deze ontwerpverklaring tezamen met 
het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen. 
 

2.1 Inwerkingtreding 
Het besluit dient bekend gemaakt te worden in het Gemeenteblad. Na bekendmaking 
treedt het besluit van de raad pas in werking. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van 

dit besluit komt het besluit van de raad van 10 februari 2011 te vervallen. 
 
Kanttekeningen 

N.v.t. 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

Het besluit dient bekend gemaakt te worden in het Gemeenteblad om in werking te 
kunnen treden. Het besluit zal tevens bekend gemaakt worden in de Hillegommer, nadat 
het in werking is getreden. 

 
Duurzaamheid 
N.v.t. 
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HLT 
De raad van Lisse heeft categorieën aangewezen die op onderdelen overeenkomen met 
het voorstel zoals dat nu voorligt. De raad van Teylingen heeft geen categorieën 

aangewezen. In de praktijk wordt aangestuurd op een (postzegel)bestemmingsplan.  
 
Urgentie 

(Hoog) Momenteel is een aantal aanvragen in behandeling waarvoor met behulp van de 
planologische afwijkingsprocedure een omgevingsvergunning verleend kan worden. 
Door dit besluit worden eventuele juridische risico’s in de procedure voorkomen. 

 
Evaluatie 
Als in de praktijk blijkt dat deze werkwijze niet het gewenste effect heeft, dan kan 
overwogen worden om de categorieën aan te passen. 
 
Bijlagen / achtergrondinformatie 

Bijlage 1 met categorieën en toelichting. 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
Gelezen het voorstel van het college van 12 september 2016, 
 

gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5, 
eerste lid en artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht; 
 

 
besluit: 
 

1. De in bijlage 1 genoemde categorieën van gevallen vast te stellen, waarvoor geen 
verklaring van geen bedenkingen is vereist, als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van 
het Besluit omgevingsrecht;  

 
2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad. 

Gelijktijdig wordt het eerdere besluit van de raad van 10 februari 2011 met 

betrekking tot dit onderwerp  ingetrokken. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 
 
 

 
 
de griffier       de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 
 
 

 


