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De raad van Venray, 

 

21a - raadsbesluit Omgevingsvergunning afzien verklaring geen bedenkingen - 28 september 2010, nr 77 

   

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2010 (Gemeenteblad 2010, 

nr. 77);  

 

gelezen het advies van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van 7 september 2010; 

 

overwegende: 

 

dat in artikel 2.1, eerste lid onder c van de WABO en artikel 2.12, eerste lid onder a 3e punt, de 

mogelijkheid staat met een omgevingsvergunning af te wijken van een bestemmingsplan of 

beheersverordening;  

 

dat de bevoegdheid tot het verlenen van een dergelijke omgevingsvergunning in beginsel ligt bij 

het college van burgemeester en wethouders;  

 

dat het college van B en W, alvorens over te gaan tot vergunningverlening, een verklaring van 

geen bedenkingen moet verkrijgen van de gemeenteraad op grond van artikel 2.27 WABO jo. 

artikel 6.5 lid 1 Bor;  

 

dat in veel gevallen relatief eenvoudige projecten hierdoor onnodig vertraging oplopen en onnodig 

veel behandelingstijd vragen van de gemeenteraad;  

 

dat in artikel 6.5 lid 3 Bor de mogelijkheid staat opgenomen voor de gemeenteraad om categorieën 

gevallen aan te wijzen waarin een verklaring niet benodigd is en dat het, met het oog op een 

doelmatige afhandeling van de aanvraag, wenselijk is om hieraan gevolg te geven;  

 

dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig bevonden wordt in gevallen waarin het 

initiatief passend is binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het initiatief niet als 

politiek of maatschappelijk gevoelig beschouwd kan worden;  

 

dat in gevallen waarin dit anders is, het initiatief uiteraard aan de gemeenteraad zal worden 

voorgelegd;  

 

dat de besluitvorming omtrent het projectbesluit, dat voorganger is van deze 

omgevingsvergunning, in dezelfde categorieën gevallen was gedelegeerd aan het college van 

burgemeester en wethouders, waardoor continuïteit van uitvoering is gewaarborgd;  
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besluit: 

 

• dat geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is wanneer een initiatief passend is 

binnen het beleid zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld en het initiatief niet als 

politiek en/of maatschappelijk gevoelig behoeft te worden beschouwd;  

 

• dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag zal doen van de gevallen 

waarin toepassing is gegeven aan artikel 2.1, eerste lid onder c en artikel 2.12, eerste lid 

onder a, 3e punt van de WABO. 

 

Dit besluit wordt van kracht op het moment dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) in werking treedt. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 september 2010 

 

 

  , voorzitter , raadsgriffier 

 

 


