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Onderwerp:  

Delegatie bevoegdheden exploitatieplan bij omgevingsvergunning en/of uitwerkingsplan  

 

 

Wij stellen voor:  

De bevoegdheid om wel of geen exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan 

burgemeester en wethouders (Wro art. 6.12) ingeval 

 - met een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan of  

  de beheersverordening (Wabo art. 2.12) ofwel 

 -  het college een wijzigingsplan vaststelt (Wro art. 3.6).  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

- Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

- Besluit ruimtelijke ordening  

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

- Raadsbesluit 10 februari 2011 inzake uitwerking art. 2.27 Wabo en art. 6.5 Bor) 

 

Inleiding: 

De Wro, artikel 6.12, schrijft voor dat uw raad onder voorwaarden verplicht is een 

exploitatieplan vast te stellen. Uw raad kan besluiten geen exploitatieplan vast te 

stellen als het kostenverhaal anderszins verzekerd is of het stellen van locatie-eisen 

niet noodzakelijk is.    

Uw raad kan deze bevoegdheden delegeren aan het college ingeval met een 

omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan of ingeval het 

college een bestemmingsplan wijzigt (artikel 6.12, derde lid van de Wro).  

 

Argumenten: 

1.Dit is een voortzetting van bestaand beleid. 

Op 10 februari 2011 heeft u besloten dat een “verklaring van geen bedenkingen” niet 

is vereist als het college bevoegd gezag is voor het verlenen van die vergunning. Het 

onderhavige besluit is een voortzetting hiervan.  

 

2.Het is logisch om de gehele besluitvorming bij één bestuursorgaan onder te 

brengen. 
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De wet schrijft voor dat als een ruimtelijk besluit wordt genomen gelijktijdig wordt 

besloten over het bijbehorende exploitatieplan. Beide besluiten zijn nodig om 

verlening van een omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.  

De omgevingsvergunning is al een bevoegdheid van het college. Bij een wijzigings-

bevoegdheid in een bestemmingsplan is het ook het college dat het ruimtelijk besluit 

neemt. Dit is reeds op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro wettelijk 

bepaald. 

 

3.Dit is in de praktijk een administratief besluit. 

Een omgevingsvergunning met afwijking of een wijziging van een bestemmingsplan 

gebeurt meestal op verzoek van een initiatiefnemer. Het college sluit dan een 

anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer alvorens de vergunning te verlenen of 

het bestemmingsplan te wijzigen. Het besluit dat geen exploitatieplan nodig is is 

daarmee niet meer dan een administratief besluit.  

 

Financiële dekking: 

nvt 

 

Communicatie/Participatie: 

Publicatie in het Witte Weekblad en op de website www.hillegom.nl 

 

Urgentie: 

Geen.  

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: dhr. F. Atsma, f.atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 301 
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