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Raadsvoorstel 

Vergadering : 25 januari 2011 

Voorstelnummer : 01.10 

Registratienummer : 10.020112 

Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman 

Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu 

Bijlage(n) : 2 

B&W-datum/nummer : 16 november 2010, nummer 116 

Commissie/datum : Grondgebied, 1 december 2010 en 5 januari 2011 

Onderwerp : Aanwijzen van categorieën van gevallen waarin een “verklaring van  

  geen bedenkingen gemeenteraad” is vereist (Wabo) 

 

 

Onderwerp  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; delegatie en aanwijzing van categorieën van gevallen  

voor de verklaring van geen bedenkingen 

 

Beslispunten  

1. Categorieën op grond waarvan een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist 

aanwijzen als vermeld in het besluit. 

2. Bevoegdheid om te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen in geval van een omgevingsvergunning 

delegeren aan het college.  

 

Argumenten  

De bedoeling van de Wabo is om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en efficiënter te laten verlopen. 

Met dit voorstel willen we enerzijds bereiken dat de procedures voor een vergunning op grond van de Wabo zo 

kort mogelijk zijn en anderzijds dat de gemeenteraad binnen de vastgestelde kaders van het ruimtelijk beleid 

zijn zeggenschap behoudt. 

 

Beoogd effect  

In verband hiermee stellen we u voor om onder de hieronder weergegeven voorwaarden van de mogelijkheid 

om categorieën aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet nodig is gebruik te 

maken. Uitgaande van het vorenstaande is ons voorstel om de volgende categorieën van gevallen aan te wijzen 

waarin een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist. 

1. het weigeren om een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder 

a.3° te verlenen; 

2. het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a.3°, indien de 

aanvraag om de vergunning voldoet aan alle van de volgende voorwaarden: 

a. het project en/of de activiteit(en) zijn niet in strijd met de vastgestelde structuurvisie; 



 

 

 2 

b. in geval het project en/of de activiteit(en) wel in strijd is met de vastgestelde structuurvisie, maar de 

gemeenteraad al dan niet in verband met dit project en/of die activiteit(en) al een ruimtelijk kader 

(bijvoorbeeld: een stedenbouwkundige visie of een gebiedsplan of stedenbouwkundige 

randvoorwaarden) heeft vastgesteld; 

c. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met de provinciale structuurvisie en/of de provinciale 

verordening over de ruimtelijke ordening en/of de Rijksnota Ruimte; 

d. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met het gemeentelijke woningbouwprogramma en/of 

daarover met derden gemaakte en contractueel vastgelegde afspraken; 

e. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met vastgestelde gemeentelijke regels over ruimtelijk 

relevante aspecten, zoals grondexploitatie, geluid, archeologie e.d.; 

f. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met de bepalende ruimtelijke hoofduitgangspunten 

van het desbetreffende bestemmingsplan; 

g. het project en/of de activiteit(en) heeft geen ingrijpende consequenties voor de gemeente; 

h. wanneer voor het project en/of de activiteit(en) al een bestemmingsplan in voorbereiding is mag dit 

project en/of die activiteit(en) niet daarmee in strijd zijn.  

 

De Wet ruimtelijke ordening bevat bepalingen over het verhaal van kosten bij grondexploitatie. Uitgangspunt 

van de wet is dat verhaal van kosten wordt geregeld op basis van een overeenkomst tussen de gemeente en 

betrokken partijen. Wanneer geen overeenkomst wordt bereikt, dan moet de gemeente - eenzijdig - een 

exploitatieplan vaststellen. Op grond van artikel 6.12 van deze wet is de gemeenteraad bevoegd tot het 

vaststellen van een exploitatieplan. Deze bepaling maakt het verder mogelijk dat de gemeenteraad in bepaalde 

gevallen kan besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. Hierbij gaat het om gevallen waarbij 

kostenverhaal anderszins is verzekerd (bijvoorbeeld door een zogenaamde anterieure overeenkomst) of waarbij 

fasering van de uitvoering van een bestemmingsplan of het stellen van regels niet noodzakelijk is. De wet zegt 

voorts dat een exploitatieplan tegelijk wordt vastgesteld en bekend gemaakt met het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Tenslotte is in deze bepaling geregeld dat de gemeenteraad de bevoegdheid om een 

exploitatieplan al dan niet vast te stellen kan delegeren aan het college. 

In de praktijk wordt het aspect grondexploitatie vrijwel altijd betrokken bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan of een afwijking daarvan.  

 

In de gevallen dat een verklaring van geen bedenkingen van uw raad niet nodig is en het college dus kan 

beslissen over de omgevingsvergunning die in strijd is met een bestemmingsplan, is het naar onze mening niet 

voor de hand liggend dat de gemeenteraad in relatie met deze vergunning beslist over het al dan niet vaststellen 

van een exploitatieplan. Dat zou afbreuk doen aan de gewenste snelheid van handelen in deze procedure. Ons 

voorstel is dat in deze gevallen de beslissing om een exploitatieplan vast te stellen of niet vast te stellen wordt 

gedelegeerd aan het college.  
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Financiën 

Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. 

 

Uitvoering 

Wanneer uw raad tot delegatie besluit, wordt dit op de website van de gemeente gepubliceerd. Ook zullen we 

in het Nieuwsblad Geldermalsen een bekendmaking plaatsen. 

 

Evaluatie 

Evaluatie lijkt ons niet direct noodzakelijk, nu de gemeenteraad (via de commissie Grondgebied) steeds op de 

hoogte wordt gehouden van de desbetreffende omgevingsvergunningen.  

 

Advisering raadscommissie(s) 

Voor het standpunt van de commissie Grondgebied wordt verwezen naar het ter inzage liggende advies. 

 

Voor nadere informatie over de achtergronden van de Wabo en dit voorstel verwijzen we naar de bij dit voorstel 

behorende toelichting.  

 

 

   Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, 

   de loco-secretaris,                        de burgemeester, 

   J.C. Steurrijs                          mr. S.W. van Schaijck 
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De raad van de gemeente Geldermalsen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010, nummer 116 

 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet 

bestuursrecht en de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

A. op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht de volgende categorieën van gevallen aan te wijzen 

waarin een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist: 

1. het weigeren om een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, 

onder a.3° te verlenen; 

2. het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a.3° van de 

Wabo, indien de aanvraag om de vergunning voldoet aan alle van de volgende voorwaarden: 

a. het project en/of de activiteit(en) zijn niet in strijd met de vastgestelde structuurvisie; 

b. in geval het project en/of de activiteit(en) wel in strijd is met de vastgestelde structuurvisie, maar 

de gemeenteraad al dan niet in verband met dit project en/of die activiteit(en) al een ruimtelijk 

kader (bijvoorbeeld: een stedenbouwkundige visie of een gebiedsplan of stedenbouwkundige 

randvoorwaarden) heeft vastgesteld; 

c. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met de provinciale structuurvisie en/of de 

provinciale verordening over de ruimtelijke ordening en/of de Rijksnota Ruimte; 

d. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met het gemeentelijke woningbouwprogramma 

en/of daarover met derden gemaakte en contractueel vastgelegde afspraken; 

e. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met vastgestelde gemeentelijke regels over 

ruimtelijk relevante aspecten, zoals grondexploitatie, geluid, archeologie e.d.; 

f. het project en/of de activiteit(en) is niet in strijd met de bepalende ruimtelijke 

hoofduitgangspunten van het desbetreffende bestemmingsplan; 

g. het project en/of de activiteit(en) heeft geen ingrijpende consequenties voor de gemeente; 

h. wanneer voor het project en/of de activiteit(en) al een bestemmingsplan in voorbereiding is mag 

dit project en/of die activiteit(en) niet daarmee in strijd zijn;  

 

B. op grond van artikel 6.12, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheid om in verband met 

het eerste en tweede lid van dit artikel al dan niet een exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan het 

college in die gevallen waarin het college een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, 

onder a.3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleent en daarvoor een verklaring van geen 

bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist; 
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C. te bepalen dat het college de commissie Grondgebied als vast agendapunt informeert over ruimtelijke 

relevante aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a.3° van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het besluit tot het verlenen van die vergunningen.  

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 januari 2011, nummer 10 

de griffier, de voorzitter, 
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Toelichting bij raadsvoorstel nummer 01.10 d.d. 25 januari 2011;  aanwijzen van categorieën van gevallen 

waarin een “verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad” is vereist (Wabo) 

 

1. Voorgeschiedenis 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) tegelijk met een aantal 

uitvoeringsregels van deze wet, waaronder het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Als gevolg 

van de Wabo zijn onder meer de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Wet milieubeheer ingrijpend 

veranderd. 

 

De bedoeling van de Wabo is om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en efficiënter te laten verlopen. 

In de Wabo is een groot aantal toestemmingen / ontheffingen / vergunningen e.d. bijeengebracht dat een burger 

moet hebben om een bepaalde activiteit uit te voeren. De Wabo zorgt er voor dat voor al deze toestemmingen, 

ontheffingen en vergunningen in beginsel slechts één procedure en één vergunning – de omgevingsvergunning 

– nodig is. Het gaat bij de Wabo vooral om een procedurele integratie. Een inhoudelijke integratie van de 

verschillende toestemmingen, ontheffingen en vergunningen heeft nauwelijks plaats.  

 

De bevoegdheid om te beslissen over een verzoek om een omgevingsvergunning ligt volgens de Wabo bij het 

college van burgemeester en wethouders. In bepaalde gevallen ligt deze bevoegdheid bij het college van 

gedeputeerde staten van de provincie. 

 

De tot 1 juli 2008 geldende Wet op de Ruimtelijke Ordening kende een mogelijkheid om van het 

bestemmingsplan vrijstelling te geven. Artikel 19, eerste lid van die wet bepaalde dat de gemeenteraad daartoe 

bevoegd was. In door de provincie aangegeven gevallen (artikel 19, tweede lid) en in door het Rijk aangegeven 

zogenaamde “kruimelgevallen ” (artikel 19, derde lid) was het college bevoegd om over deze vrijstelling te 

beslissen. De gemeenteraad heeft op 26 september 2000 de bevoegdheid om op grond van artikel 19, eerste lid 

vrijstelling te verlenen onder enkele voorwaarden aan het college gedelegeerd. Dit heeft nimmer geleid tot het 

maken van op- en/of aanmerkingen. Een exemplaar van dit besluit ligt ter inzage.  

 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In die wet is geen bepaling 

opgenomen die direct met artikel 19, tweede lid vergelijkbaar is. Wel is in die wet het projectbesluit 

geïntroduceerd waarmee in afwijking van een bestemmingsplan aan een project medewerking kon worden 

verleend. De bevoegdheid om over een projectbesluit te beslissen was toegekend aan de gemeenteraad. De raad 

heeft echter besloten (raadsbesluit 23 februari 2010) om in beginsel geen toepassing te geven aan het 

projectbesluit. Om die reden is terzake geen delegatiebesluit genomen. Deze beslissing werd ingegeven door 

twee overwegingen: Wanneer met een projectbesluit wordt gewerkt moest altijd ook nog een wijziging van een 

bestemmingsplan volgen. Twee procedures derhalve voor één en hetzelfde project. Bovendien was in de nieuwe 

wet de procedure voor een bestemmingsplan behoorlijk verkort, waardoor over verzoeken om planologische 

wijzigingen op relatief korte termijn door middel van een bestemmingsplan kon worden beslist.  



 

 

 2 

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het systeem om voor de zogenaamde “kruimelgevallen” vrijstelling te 

verlenen overgenomen door een bepaling op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders 

daarvoor een ontheffing kan verlenen.  

 

Mede door de in werking treding van de Crisis- en herstelwet op 31 maart 2010 en van de Wabo op 1 oktober 

2010 is het projectbesluit in de Wet ruimtelijke ordening vervallen. Door de Wabo is ook het systeem van 

ontheffingen uit de Wet ruimtelijke ordening verdwenen. Dit is opgenomen in de Wabo en uitgewerkt in het 

Bor.  

 

2. Wabo; regelingen voor bepaalde projecten 

In artikel 2.1 van de Wabo is nu een (nieuwe) regeling opgenomen, waardoor een omgevingsvergunning is 

vereist voor een groot aantal activiteiten.  

Voor projecten die niet in overeenstemming zijn met een planologische regeling kan het college volgens de 

Wabo in afwijking van een bestemmingsplan een omgevingsvergunning verlenen. In een drietal situaties is dit 

mogelijk. Op de eerste plaats via een binnenplanse ontheffing die in het van toepassing zijnde bestemmingsplan 

is geregeld. In de tweede plaats is het mogelijk door middel van de regeling voor de “kruimelgevallen” een 

omgevingsvergunning te verlenen. Deze beide mogelijkheden stonden tot 1 oktober 2010 in de Wet ruimtelijke 

ordening. In zoverre brengt de Wabo daarin geen verandering.  

    

Voor dit voorstel is vooral relevant de regeling in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo. In die bepaling 

staat dat het college een omgevingsvergunning kan verlenen voor een project dat bestaat uit het gebruik van 

gronden en/of gebouwen dat niet in overeenstemming is met een planologische regeling (bestemmingsplan, 

beheersverordening, exploitatieplan, provinciale verordening, Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte). Het 

gaat hier om activiteiten waarvoor niet via een binnenplanse ontheffing en/of de regeling voor de 

“kruimelgevallen” een omgevingsvergunning kan worden verleend.  

In artikel 2.12 van de Wabo is verder bepaald dat voor dergelijke activiteiten een omgevingsvergunning kan 

worden verleend, maar alleen wanneer die activiteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Dit 

zal moeten blijken uit een ( door een initiatiefnemer te overleggen) goede ruimtelijke onderbouwing. 

Deze regeling komt er op neer dat voor elke activiteit die niet in overeenstemming is met geldende 

planologische regelingen in principe een omgevingsvergunning kan worden verleend, mits uiteraard sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Het kan hier gaan om al dan niet verstrekkende ingrepen in bestaande 

planologische regelingen. Deze nieuwe regeling in de Wabo is daarmee vergelijkbaar met het vroegere artikel 

19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.  

 

Nu de bevoegdheid om ook in deze gevallen over een omgevingsvergunning te beslissen aan het college van 

burgemeester en wethouders is toegekend, zou het college daarmee vergaand in de ruimtelijke ordening 

kunnen ingrijpen en daardoor kunnen afwijken van geldende bestemmingsplannen.  

De beleidsbepaling over de locale ruimtelijke ordening is voorbehouden aan de gemeenteraad. Dat blijkt uit het 

feit dat alleen de gemeenteraad bevoegd is om te beslissen over de vaststelling van een bestemmingsplan.  
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De wetgever heeft daarom in artikel 2.27 van de Wabo een bepaling opgenomen, waardoor de gemeenteraad in 

deze gevallen – zie artikel 2.12, eerste lid onder a.3° van de Wabo -  vooraf moet worden gekend in een 

voorgenomen beslissing van het college over de omgevingsvergunning. Dit is vorm gegeven door aan de 

gemeenteraad de bevoegdheid te geven om in deze gevallen een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te 

geven. Geeft de raad deze verklaring af, dan kan en moet het college de omgevingsvergunning verlenen. 

Wanneer de raad deze verklaring niet geeft, dan kan het college de omgevingsvergunning niet verlenen en moet 

deze worden geweigerd.  

 

3. Wabo en beslisprocedures 

In de Wabo is een vrij strak stelsel opgenomen over de beslisprocedures voor een omgevingsvergunning. In 

beginsel geldt als hoofdregel een beslistermijn van 8 weken die eenmaal met zes weken kan worden verlengd. 

Het gaat hier om een zogenaamde fatale termijn. Indien niet binnen deze – eventueel verlengde – termijn een 

besluit is bekend gemaakt, is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. 

  

Er zijn enkele uitzonderingen op deze hoofdregel, waaronder de beslissing op een omgevingsvergunning voor 

de hiervoor onder 2 genoemde projecten die niet in overeenstemming zijn met planologische regelingen (artikel 

2.1, eerste lid onder c en artikel 2.12, eerste lid onder a.3°). In die gevallen geldt de Uniforme Openbare 

Voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 uit de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat een beslissing 

binnen maximaal 26 weken – eventueel met 6 weken te verlengen - moet worden bekend gemaakt. Het 

verlengen van de beslistermijn moet gelet op de wetsgeschiedenis als een uitzondering worden gezien. Binnen 

deze termijn van 26 – eventueel 32 – weken moet de gemeenteraad ook een besluit nemen over de verklaring 

van geen bedenkingen. Dit is geen fatale beslistermijn, omdat de wetgever aan overschrijding daarvan geen 

directe consequenties heeft verbonden. Overschrijding van deze beslistermijn leidt zodoende niet tot 

rechtstreekse gevolgen. Wel is rekening te houden met de “Wet dwangsom”. Wanneer niet binnen deze termijn 

van 26 of 32 weken een besluit is bekend gemaakt, dan kan de aanvrager de gemeente in gebreke stellen en een 

dwangsom vorderen vanwege het niet tijdig beslissen.  

 

Hoewel deze beslistermijn van 26 weken redelijk ruim lijkt, is het de vraag of deze termijn in de praktijk 

voldoende is. Onze verwachting is dat dit niet het geval zal zijn. We stoelen deze verwachting op de ervaringen 

van de afgelopen jaren met betrekking tot de toepassing van artikel 19, eerste en tweede lid van de oude Wet op 

de Ruimtelijke Ordening en op de regeling in de Wabo. Het gaat in zeer veel van deze gevallen om projecten die 

een gedegen onderzoek en afweging vragen op punten die ruimtelijk relevant (kunnen) zijn. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan aspecten als milieu, geluid, luchtkwaliteit, bodem, archeologie, kostenverhaal e.d. Bij de 

aanvraag zal beoordeeld moeten worden welke aspecten in het geding zijn en of de aangeleverde gegevens 

voldoende zijn. Dat vraagt tijd, naar schatting gemiddeld tenminste 8 weken. Wanneer het verzoek deugdelijk is 

bevonden, moet het daarna met alle daarbij behorende bijlagen gedurende een termijn van zes weken ter inzage 

worden gelegd. Gedurende deze termijn kan eenieder een zienswijze indienen. Het besluit om de procedure te 

starten moet tevoren aan uw raad worden voorgelegd. Vervolgens moet het verzoek met de zienswijzen en het – 

voorlopige – oordeel van het college over de zienswijzen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ten behoeve 

van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De procesgang om een voorstel aan de raad voor te leggen en 
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daarover te besluiten inclusief de daarvoor nodige voorbereidingstijd kost veel tijd. In onze gemeente gaat het 

hierbij om ca. 10 weken. Er blijft zodoende feitelijk geen tijd over om binnen de gestelde termijn van 26 weken 

een besluit bekend te maken. 

 

In artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een vorm van delegatie opgenomen. Daarin staat dat de 

gemeenteraad categorieën van gevallen kan aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet 

is vereist. Deze bepaling geeft de mogelijkheid om de procedure van een omgevingsvergunning in deze 

gevallen te versnellen.  

 

De Wabo biedt met de regeling voor projecten die van het bestemmingsplan afwijken een mogelijkheid om los 

van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning af te geven. Het moet dan wel gaan om een concreet 

project dat voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing en dat zodoende in overeenstemming is met 

een goede ruimtelijke ordening.  

Met deze regeling zijn er twee mogelijkheden om aan projecten die afwijken van een bestemmingsplan 

medewerking te verlenen, te weten de herziening/aanpassing van een bestemmingsplan en de 

omgevingsvergunning. De keuze welke mogelijkheid wordt gebruikt is in principe aan het gemeentebestuur. 

Hoewel een burger een omgevingsvergunning kan aanvragen voor een activiteit die van het geldende 

bestemmingsplan afwijkt, kan het gemeentebestuur besluiten om aan het desbetreffende verzoek om een 

omgevingsvergunning geen medewerking te verlenen, omdat de ruimtelijke gevolgen van zodanige importantie 

zijn dat daarvoor de procedure van het bestemmingsplan moet worden gevolgd. De Wet ruimtelijke ordening 

gaat er van uit dat ruimtelijke veranderingen primair via een bestemmingsplan worden vastgelegd. Het 

bestemmingsplan heeft dus primaat. Wij willen dit zoveel mogelijk handhaven. Dit betekent dat we, wanneer er 

sprake is van een betekende afwijking van een bestemmingsplan niet de procedure van een 

omgevingsvergunning zullen volgen, maar die van een herziening van het geldende bestemmingsplan. Het 

primaat van het bestemmingsplan en van de gemeenteraad blijven hierdoor gewaarborgd.  

 

De gemeenteraad bepaalt primair het ruimtelijke beleid. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad de hoofdlijnen en 

uitgangspunten van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en de belangrijkste aspecten van het 

ruimtelijke beleid van de gemeente bepaalt. In Geldermalsen is dit vastgelegd in de gemeentelijke structuurvisie 

“Lekker leven langs de Linge, Structuurvisie gemeente Geldermalsen 2009-2015” die de gemeenteraad op 23 

februari 2010 heeft vastgesteld. Een exemplaar van dit besluit ligt ter inzage. De uitwerking van deze 

structuurvisie heeft onder meer plaats in door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplannen.  

Daarnaast stelt de gemeenteraad op verschillende ruimtelijk relevante terreinen de kaders vast. We noemen hier 

bij wijze van voorbeelden de woningbouwprogrammering en het archeologiebeleid. Daarnaast wordt de 

gemeenteraad twee maal per jaar betrokken bij de zogenaamde “grote projecten”.  

 

Aan dit voorstel om te delegeren willen we ook verbinden dat de gemeenteraad goed op de hoogte blijft. We 

zullen de commissie Grondgebied elke vergadering als vast punt mededeling doen van ruimtelijk relevante 

aanvragen om een omgevingsvergunning en van afgegeven omgevingsvergunningen die in strijd zijn met een 

bestemmingsplan.  


