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In de raadsvergadering van 1 maart 2012 is het voorstel inzake delegatie 

projectuitvoeringsbesluit aangehouden.  

Dit memo geeft een nadere toelichting.  

 

Allereerst twee vragen die in de raad met name aan de orde waren: 

Vraag 1: is er een verplichting voor de Crisis- en Herstelwet (Chw)?  

Antwoord: er is geen verplichting voor het toepassen van de Crisis- en Herstelwet. De 

aanvrager beslist zelf of hij hier wel of geen gebruik van wil maken. Een verzoek om 

vergunning met toepassing van de Crisis- en Herstelwet moet de gemeente in 

behandeling nemen; de gemeente is uiteraard niet verplicht om de gevraagde 

vergunning te verlenen. Een verzoek kan alleen op inhoudelijke gronden worden 

geweigerd. Daarnaast kan de gemeente ambthalve besluiten om op een bepaald 

verzoek de procedure van het projectuitvoeringsbesluit van toepassing te verklaren, 

mits voldaan wordt aan de formele eisen.  

 

Vraag 2: welke criteria hanteert de gemeente? 

Antwoord: de gemeente moet eerst toetsen of de Chw van toepassing is. De criteria 

daarvoor staan in art. 2.9 Chw (zie bijlage). De belangrijkste is dat het een project 

moet zijn met ten minste 12 woningen. De criteria zijn “hard” en laten geen ruimte 

voor eigen beleid.  

 De inhoudelijke criteria bij de beoordeling van het verzoek zijn dezelfde als bij een 

verzoek om een omgevingsvergunning (projectbesluit).  

 

Crisis- en herstelwet  

De Chw versnelt de besluitvorming over ruimtelijke1 projecten en neemt knelpunten in 

het bestuursprocesrecht weg.  

Op basis van de Chw kan voor een woningbouwproject van tenminste 12 woningen een 

projectuitvoeringsbesluit (hierna: pub) worden genomen. Het pub vervangt de 

vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of andere besluiten die normaliter nodig zijn 

voor het project2.  

                                                

1 en infrastructurele projecten.  
2 Er geldt een uitzondering voor vergunningen op grond van de Flora- en Faunawet, opgravingvergunningen 
voor archeologische monumenten en vergunningen voor gebruik van een waterstaatswerk.  
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Alle besluiten voor een project worden gebundeld in 1 besluit en er is 1 keer beroep 

mogelijk bij de Raad van State, die dit besluit versneld moet afhandelen. Dit versnelt 

de proceduretijd voor een project aanzienlijk. De vastgestelde (wettelijke) 

toetsingskaders blijven onverminderd van kracht. De Chw is niet van toepassing op het 

vaststellen van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen.  

De voorbereiding van een pub gaat volgens de Awb 3.4: het ontwerpbesluit ligt zes 

weken ter visie voor zienswijzen; hierna neemt het bevoegd gezag een besluit en tegen 

het besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. De behandelingtermijn bij de 

gemeente voor een pub is maximaal 38 weken. Totaal duurt een pub maximaal 15 

maanden, inclusief beroep bij de Raad van State3.  

 

Een pub kan niet gefaseerd worden genomen. Bij omgevingsvergunningen is dat wel 

mogelijk; de initiatiefnemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een eerste fase 

vergunning aan te vragen voor afwijken van het bestemmingsplan en daarna een 

tweede fase  vergunning voor bouwen. De gebundelde besluitvorming van een pub kan 

dus ook een nadeel zijn voor een initiatiefnemer.  

In de praktijk zal de bundeling van vergunningen in één besluit niet doorslaggevend 

zijn. De Wabo kan immers ook al de meest gebruikelijke vergunningen combineren.  

Er zit vooral tijdwinst in de beroepsprocedure. Een pub kan maximaal 15 maanden 

duren en een omgevingsvergunning kan 2,5 jaar (= 30 maanden) duren4. 

De rechtsbescherming is in beide procedures hetzelfde; dezelfde rechter toetst aan de 

hand van dezelfde toetsingskaders.   

 

Delegatie aan het college 

Door een omissie in de Chw was het delegeren van het projectuitvoeringsbesluit niet 

eerder mogelijk. Gelet op de delegatie van het projectafwijkingsbesluit (op basis van 

de Wabo) door de raad aan het college ligt het in het verlengde om ook het 

projectuitvoeringsbesluit te delegeren. De wetswijziging van 31-12-2011 heeft dit nu 

mogelijk gemaakt.  

 

Een pub komt aan de orde in de laatste fase van een woningbouwplan. In de praktijk 

gaat hier vaak een jarenlange voorbereiding aan vooraf en heeft de raad al de 

benodigde kaders gesteld. Delegatie van het pub aan het college betreft dus alleen de 

uitvoeringsfase.  

 

Delegatie geeft tijdwinst doordat er geen raadsbehandeling nodig is; dit kan zes5 tot 

zestien6 weken schelen. Dat is aanzienlijk op de totale proceduretijd van 38 weken, 

                                                

3 De Raad van State moet bij een pub binnen een ½ jaar uitspraak doen.  
4 Gemeente 32 weken, 12 weken bezwaar, 40 weken bestuursrechter*, 1 jaar Raad van State* (*termijn van 
orde).  
5 Drie weken tussen college en raad en een raadsbesluit op één avond.  
6 Vier weken tussen college en raad en eerst een voorronde en de volgende keer besluitvorming in de raad.  
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waarin de stukken tweemaal ter visie gaan (zes weken bij het ontwerpbesluit, zes 

weken voor beroep).  

Delegatie voorkomt ook een organisatorisch probleem in geval er geen zienswijzen 

worden ingediend op het ontwerp pub; de Awb schrijft voor dat de raad dan binnen 

vier weken moet besluiten. Dit past niet in de afgesproken cyclus in Hillegom. 

 

Een actuele casus is de sloop/nieuwbouw aan het Patrimoniumplein. Gedurende de 

voorbereiding zijn hier veel bezwaren tegen ingebracht. Wij verwachten bij iedere 

procedurestap zienswijzen, bezwaar en beroep. Door te kiezen voor een 

projectuitvoeringsbesluit (de bundeling van besluiten) en niet voor een 

omgevingsvergunning vervalt de bezwaarstap en het beroep bij de bestuursrechter en 

kan het beroep bij de Raad van State in één keer versneld worden afgehandeld. 

 

Bij de renovatie van andere straten in Patrimonium is een reguliere 

omgevingsvergunning afgegeven, waar nu bezwaar tegen is gemaakt. Het is goed 

denkbaar dat uiteindelijk activiteiten aan het Patrimoniumplein zullen starten, terwijl 

de rechtszaken tegen de renovatie van de andere straten nog lopen.  
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 Artikel 2.9 

o 1. Deze afdeling is van toepassing op de uitvoering van: 

 a. projecten die geheel of hoofdzakelijk voorzien in de bouw van ten 

minste 12 en ten hoogste: 

 1°. in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling: 2 000 nieuwe woningen, dan wel 

 2°. in geval van één ontsluitingsweg: 1 500 nieuwe woningen, 

alsmede 

 b. bij algemene maatregel van bestuur op de voordracht van Onze 

Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in 

overeenstemming met Onze Minister of Onze Ministers wie het mede 

aangaat, aangewezen categorieën andere projecten van 

maatschappelijke betekenis. 

o 2. Projecten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, die in elkaars nabijheid 

liggen of zullen zijn gelegen, vallen uitsluitend onder het toepassingsbereik 

van deze afdeling, indien de aantallen woningen in die projecten gezamenlijk 

onder het toepasselijke maximum aantal woningen als bedoeld in dat 

onderdeel blijven. 

o 3. Deze afdeling is niet van toepassing: 

 a. indien voor de uitvoering van een project als bedoeld in het eerste 

lid een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998 is vereist; 

 b. op projecten als bedoeld in het eerste lid, die zijn aangewezen 

krachtens artikel 2.18; 

 c. indien het project ziet op de bouw van woningen op minder dan 

100 meter van een hoofdweg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 

de Tracéwet, gemeten vanaf de as van die weg, of van een weg die 

overeenkomstig een daartoe krachtens de Wegenverkeerswet 1994 

aangewezen model is aangeduid als route voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen dat niet is toegestaan door de krachtens artikel 3 

van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangewezen tunnels, gemeten 

vanaf de as van die weg; 

 d. indien het project ziet op de bouw van woningen binnen 30 meter 

van een krachtens artikel 2 van de Spoorwegwet aangewezen 

hoofdspoorweg, gemeten vanaf het hart van het buitenste spoor; 

 e. indien het project ziet op de bouw van woningen in of op 

rijkswateren of regionale wateren waaraan krachtens de artikelen 4.1 

of 4.4 van de Waterwet de functie vaarweg is toegekend en die 

geschikt zijn voor gebruik door schepen met een laadvermogen van 

ten minste 400 ton. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_03-05-2012#HoofdstukIII_Titel2_2_Artikel19d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_03-05-2012#HoofdstukIII_Titel2_2_Artikel19d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/geldigheidsdatum_03-05-2012#Hoofdstuk2_Afdeling7_Artikel218
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006147/geldigheidsdatum_03-05-2012#HoofdstukI_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006147/geldigheidsdatum_03-05-2012#HoofdstukI_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/geldigheidsdatum_03-05-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007606/geldigheidsdatum_03-05-2012#HoofdstukII_Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007606/geldigheidsdatum_03-05-2012#HoofdstukII_Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015007/geldigheidsdatum_03-05-2012#Hoofdstuk1_Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/Hoofdstuk4/1/Artikel41/geldigheidsdatum_03-05-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/Hoofdstuk4/2/Artikel44/geldigheidsdatum_03-05-2012

