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Onderwerp 
Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening. 

Verzoek 
Het college stelt u voor te besluiten dat overeenkomstig artikel 6.5, derde lid, van het Besluit 
omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, niet is vereist indien dat zich verdraagt met 
bestaande beleidskaders en er geen sprake is van een vast te stellen exploitatieplan. 

Kader 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

Argumenten 
Raadsbesluit van 9 oktober 2008 betreft de delegatie bevoegdheid projectbesluit wordt in de 
praktijk voortgezet. 

De raad wordt geïnformeerd over ieder 'Waboprojectbesluit'. 

Betere dienstverlening voor de burger door vereenvoudigde en versnelde procedure. (Doet 
recht aan de bedoelingen van de Wabo) 

Nadere uitwerking 
Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 
2010 is het projectbesluit komen te vervallen en daarmee ook de delegatie aan het college 
om onder voorwaarden een projectbesluit te kunnen vaststellen. 

Onder de Wabo zijn burgemeester en wethouders onder andere bevoegd tot het verlenen 
van omgevingsvergunningen, waarbij wordt afgeweken van bestemmingsplannen. Bij grotere 
afwijkingen van het bestemmingsplan (Het 'Waboprojectbesluit', dit besluit is vergelijkbaar 
met het projectbesluit onder de Wro en artikel 19, leden 1 en 2 van de oude WRO) moet de 
raad voordat door het college een omgevingsvergunning kan worden verleend een verklaring 
van geen bedenkingen afgeven. De raad kan echter categorieën van gevallen aanwijzen, 
waarin zo'n verklaring niet nodig is. 

In dit voorstel wordt u gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een 
'Waboprojectbesluit' dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld het raadsbesluit van 9 
oktober 2008 over de delegatie van de bevoegdheid aan het college bij het nemen van een 
projectbesluit. Voor de volledigheid is het delegatiebesluit van 9 oktober 2008 bij dit voorstel 
gevoegd (nummer 2008/9845). 

Het college stelt u voor te besluiten dat overeenkomstig artikel 6.5, derde lid, van het Besluit 
omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, niet is vereist indien dat zich verdraagt met 
bestaande beleidskaders en er geen sprake is van een vast te stellen exploitatieplan. 
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Leusden 

De raad der gemeente Leusden; 

gelezen het voorstel van het college d.d.11 januari 2011, nummer 154891; 

b e s l u i t : 

overeenkomstig artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van 
geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, niet is vereist indien dat zich verdraagt met bestaande beleidskaders en er 
geen sprake is van een vast te stellen exploitatieplan. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 17 februari 2011 

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman 
griffier 

mevrouw drs. A. Vermeulen 
voorzitter 
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