
Voorbereiding Verzamelbesluit

Op 15 april 2021 zal de klankbordgroep Omgevingswet verder spreken over de verschillende 
onderdelen van het verzamelbesluit. Dit document geeft wat meer informatie op voorhand. Voor elk 
van de te nemen besluiten geldt dat dit slechts besluiten zijn om op 1 januari 2022 aan de slag te 
kunnen met de instrumenten van de Omgevingswet. De inhoudelijke discussie (over bijvoorbeeld een 
verandering in verantwoordelijkheden, of ruimtelijk-inhoudelijke onderwerpen) komen vanaf 2022 aan 
bod. Daarom sluiten de genoemde denkrichtingen zo veel mogelijk bij de bestaande manier van 
werken. Een nieuw besluit lijkt dan onnodig, maar bestaande besluiten komen met de invoering van 
de Omgevingswet te vervallen. Ook worden er nieuwe instrumenten geïntroduceerd. Het opnieuw 
nemen van het besluit is daarom noodzakelijk. Na een jaar zouden we kunnen evalueren of de manier 
van werken inderdaad aansluit bij de wensen van het college, de gemeenteraad en de inwoners

Het gaat om een viertal besluiten:

1) Het delegatiebesluit;
2) Het besluit omtrent het adviesrecht van de gemeenteraad;
3) Het besluit over het aanwijzen van gevallen waarin participatie verplicht is;
4) Het besluit over het aanwijzen van gevallen waarin een uitgebreide procedure aan de orde is.

Voor al deze onderwerpen wordt aangegeven wat het nu precies is, hoe het nu geregeld is en hoe we 
het per 1 januari 2022 zouden kunnen regelen.

1. Delegeren van het wijzigen van onderdelen van het Omgevingsplan

Wat is het?
Waar de gemeenteraad nu bestemmingsplannen vaststelt, stelt de gemeenteraad onder de 
Omgevingswet wijzigingen in het Omgevingsplan vast. De Omgevingswet biedt de ruimte om 
bepaalde wijzigingen te delegeren aan het college. 

Op dit moment zijn binnen bestemmingsplannen ‘wijzigingsbevoegdheden’ opgenomen. Binnen de 
door de raad vastgestelde kaders kan het college medewerking verlenen aan een planontwikkeling als 
het binnen deze kaders past. Dit is dan een bevoegdheid van het college, hiervoor is geen apart 
raadsbesluit nodig. Deze bevoegdheden vervallen en daarom dient er een nieuw delegatiebesluit te 
worden genomen.

Hoe doen we het nu?
Voor nieuwe ontwikkelingen, waarin het bestemmingsplan niet voorziet, wordt een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld, of een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gevolgd. Voor een 
bestemmingsplanprocedure wordt, in verband met proceduretijd, aanlevertijden richting 
gemeenteraad, en dergelijke, een jaar gerekend. Voor een uitgebreide 
omgevingsvergunningsprocedure (zonder dat een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig is), is dat 
een half jaar.

Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad vastgesteld welke raadsbevoegdheden in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet ruimtelijke ordening (Wro) er aan het 
college overgedragen worden (bijlage 1). Er is toen besloten dat een verklaring van geen bedenkingen 
niet vereist is indien het voorstel past binnen bestaande beleidskaders en er geen sprake is van een 
vast te stellen exploitatieplan.

Hoe kunnen we dit vertalen?



De wijzigingen die passen binnen bestaande beleidskaders zouden gedelegeerd kunnen worden aan 
het college. Dat gaat dan over situaties als:

1. Het verwerken van een vergunningsaanvraag  . Het afwijken van het omgevingsplan is, naast 
een wijziging van het omgevingsplan (=raadsbevoegdheid), ook mogelijk door middel van een 
omgevingsvergunning (buitenplanse omgevingsplan activiteit). Het college kán in dat geval de 
raad om een (bindend) advies vragen (zie onderdeel adviesrecht). Als de raad instemt met het 
verlenen van de omgevingsvergunning, dan wel de buitenplanse omgevingsplan activiteit is 
verleend zonder dat gebruik gemaakt is van het adviesrecht, moet de wijziging van het 
omgevingsplan binnen vijf jaar verwerkt worden in het omgevingsplan. Aangezien  deze 
wijziging feitelijk al haar eigen procedure heeft doorlopen, maakt dit het overbodig om dit 
(alsnog) de gemeenteraad voor te leggen, en kan de raad voor deze gevallen de bevoegdheid 
delegeren.

2. Het verwerken van nieuw beleid.   In het politieke proces worden door zowel de gemeenteraad 
als het college beleidsregels vastgesteld. Het kan voorkomen dat deze regels, die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving, ook in het omgevingsplan opgenomen dienen te worden. 
Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanpassing van de omgevingsvisie of een 
milieumaatregel zijn. Ook het verwerken van de te behouden bruidsschatregels vallen onder 
deze categorie. Aangezien dit een uitwerking is van een eerder genomen beleidsbesluit 
(voorzien wordt dat hier een centraal kaderstellend besluit over wordt genomen), kan de 
bevoegdheid gedelegeerd worden naar het college.

3. Passend binnen bestaande beleidskaders.   Als een initiatief zich verdraagt met bestaande 
beleidskaders.

4. Kleine ontwikkelingen   zoals genoemd in de kruimelgevallenlijst (Besluit Omgevingsrecht, 
Bijlage II, artikel 4). Denk dan aan een uitbreiding van een bestaand gebouw.

5. Instructieregels vanuit het Rijk of de provincie.   Het Rijk of de provincie kan onder de 
Omgevingswet aan gemeenten instructieregels opleggen voor bepaalde nationale of 
provinciale belangen.

6. Overnemen wijzigingsbevoegdheid.   Voor de gevallen waarvoor nu in bestemmingsplannen de 
wijzigingsbevoegdheid geregeld is, kan er ook delegatie plaatsvinden. Dat is nu immers ook al 
zo.

2. Het bindend adviesrecht van de gemeenteraad

Wat is het?
Binnen de huidige wetgeving mag het college slechts een omgevingsvergunning voor een plan dat in 
strijd is met het bestemmingsplan verlenen met instemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad 
geeft dan een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af. De gemeenteraad heeft eerder besloten in welke 
gevallen dat niet nodig is. Deze verklaring komt te vervallen. Met de Omgevingswet wordt daarvoor in 
de plaats het adviesrecht geïntroduceerd. Dat advies is bindend voor het college.
De gemeenteraad geeft dan advies over de buitenplanse omgevingsactiviteiten, waarvoor de raad 
heeft vastgelegd dat zij daarover advies uit wil brengen. Het college kan en mag in deze gevallen dus 
niet zelfstandig een omgevingsvergunning verlenen.

Oftewel: nu moet de gemeenteraad aangeven wanneer men er niet over wil adviseren, onder de 
Omgevingswet moet de raad vaststellen waarover zij wel wil adviseren.

Hoe doen we het nu?
Ook hier kan naar het eerder genomen besluit over de ‘verklaring van geen bedenkingen’ worden 
verwezen. Als een ontwikkeling binnen de bestaande beleidskaders valt, besluit het college. Als dat  
niet het geval is, wordt de gemeenteraad gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te 
geven.  De  gemeenteraad  ontvangt  elke  drie  maanden  een  overzicht  van  alle  verleende 
omgevingsvergunningen,  die  zijn  verleend  onder  toepassing  van  de  ‘verklaring  van  geen 
bedenkingen’. 

Hoe kunnen we dit vertalen?



Het college blijft het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen. De gemeenteraad besluit om het 
adviesrecht in te zetten voor aanvragen die niet passen binnen het omgevingsplan én niet binnen 
geldende beleidskaders. Uitgezonderd daarvan worden de gevallen zoals die op de 
kruimelgevallenlijst staan.

Kanttekening
De standaardprocedure voor een vergunningsaanvraag is straks 8 weken, met een optie tot 6 weken 
verlenging. Dat kan inhouden dat er voor het gebruikmaken van het adviesrecht een andere 
vergadercyclus moet komen.

3. Gevallen waarbij participatie verplicht is

Wat is het?
Participatie is binnen de Omgevingswet een belangrijk onderdeel. Voor het bevoegd gezag is het zelfs 
verplicht. De gemeente moet ervoor zorgen dat alle belanghebbenden hun mening hebben kunnen 
geven over een plan.
Maar ook initiatiefnemers van een plan, niet zijnde het bevoegd gezag, kunnen met verplichte 
participatie in aanraking komen. De gemeenteraad wijst de gevallen (buitenplanse omgevingsplan 
activiteiten) aan waarbij participatie verplicht is. Initiatiefnemers moeten dan aantonen hoe zij 
participatie vorm hebben gegeven en wat zij daarmee gedaan hebben.

Hoe doen we het nu?
Momenteel is alleen het bevoegd gezag verplicht om participatie toe te passen. Dat is geregeld in de 
Inspraakverordening, vastgesteld in 2005 (bijlage 2). In de praktijk vraagt het college bij ruimtelijke 
initiatieven  van  derden  in  de  voorbereiding  expliciet  om  participatie  en  het  betrekken  van 
belanghebbenden.

Hoe kunnen we dit vertalen?
Omdat met de introductie van de Omgevingswet, er meer ruimte bij initiatiefnemers komt te liggen,  
hebben zij ook een grotere verantwoordelijkheid naar de betrokkenen. We stellen daarom voor om 
participatie verplicht te stellen voor alle buitenplanse vergunningsplichtige gevallen. Daarmee wordt 
het onderdeel van de aanvraag.

Kanttekening
De vorm die we hier kiezen is niet beleidsneutraal in formele zin. Omdat er in de praktijk  wel zo  
gewerkt wordt, stellen we voor deze werkwijze te formaliseren.

Over de vorm van participatie wordt nog geen uitspraak gedaan. Separaat wordt een voorstel gedaan 
hoe om wordt gegaan met participatie onder de omgevingswet, gebaseerd op de zogenaamde THiNK 
principes (versie 2021).

4. Uitgebreide procedure

Wat is het?
De  beslissingstermijn  van  omgevingsvergunningen  wordt  bij  invoering  van  de  Omgevingswet 
standaard  acht  weken.  Het  bevoegd  gezag  kan  de  termijn  eenmalig  met  zes  weken  verlengen. 
Uiteraard kan er nog bezwaar en beroep volgen. Er kan echter ook sprake zijn van een uitgebreide 
procedure. Er dient dan binnen zes maanden een besluit genomen te worden over de aanvraag. Het  
al dan niet besluiten tot een uitgebreide procedure is een collegebevoegdheid. Omdat er in de praktijk  
wel een wijziging plaatsvindt  (maximale termijn),  informeren we de gemeenteraad hier toch graag 
over.

Hoe doen we het nu?
De standaardtermijn is nu ook al acht weken, met een verlengingsoptie van zes weken. Deze geldt 
voor  vergunningen  die  binnen  het  bestemmingsplan  passen.  Voor  gevallen  die  niet  in  het 



bestemmingsplan passen en waarvoor geen buitenplanse afwijking mogelijk is, geldt de uitgebreide 
procedure (of bestemmingsplanherziening). Daar staat momenteel geen harde termijn op, slechts dat 
het proces binnen redelijke termijn afgerond moet zijn.

Hoe kunnen we dit vertalen?
In dit geval is het makkelijk om de voorstellen uit de Omgevingswet te volgen. Dat wil zeggen dat de 
reguliere procedure de standaard is, behalve in de volgende gevallen:

1. Gevallen die in de Omgevingswet zijn aangewezen voor een uitgebreide procedure (bijlage3);
2. Gevallen waarbij de aanvrager heeft verzocht om of ingestemd met het toepassen van een 

uitgebreide procedure;
3. Door het college aangewezen gevallen die 

a) Aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of kan hebben én
b) Waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.

In deze gevallen volgt er een uitgebreide procedure. De gevallen onder punt 3 kunnen eventueel nog  
nader gespecificeerd worden, al zijn nog geen voorbeelden bekend van hoe dit exact gespecificeerd 
kan worden.


