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Wetalgemene bepalingenomgevingsrecht(Wabo)
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Beknoptvoorstel
Per 1oktobertreedtdeWabo inwerking.Veleverzoeken,waarondergrotere bouwverzoeken,worden
onderdeWabo(Omgevingsvergunning) behandeld.DeWabo bepaaltdatvoor plannen,dieinstrijdzijn
methetbestemmingsplan ofbeheersverordening,waarvoortot nutoeeenprojectbesluit nodigis,de
gemeenteraad voorafeen'verklaringvangeenbedenkingen'dientaftegeven (raadsbesluit).
Degemeenteraad kancategorieëngevallenaanwijzenwaarindeverklaring vangeen bedenkingen niet
isvereist(art6.5,lid3Bor).Methetoogopeenvoorspoedige besluitvormingenverkortingvande
procedurewordtvoorgesteldeendergelijke besluitte nemen.Immersdeactiviteit moet passendzijn
binnen hetkadervaneengoede ruimtelijke ordening,welk kaderdoordegemeenteraad isvastgesteld
indevormvan beleidsplannen,ruimtelijke structuurvisies enzovoort. DeWabogeeftaandathet
kaderstellend orgaan,deraad,ookdeuitvoering/toetsing behandeld.Dezeconstructie isopgespannen
voet met hetdualisme. Inhetkadervanduaalbestuurenverkortingvandeprocedure kantoetsingaan
degoede ruimtelijkeordeninggedelegeerdwordenaanhetcollege.Dedelegatie iseenvoortzetting
vande huidigewerkwijze,hetgedelegeerde projectbesluit. Navraag bijverschillende gemeenten geeft
aandateengrootaantalgemeentenvoornemenszijnomdehiervoorgesteldewerkwijze intevoeren
endatbijeenzeer kleinaantalgemeentenditaldoordegemeenradenzijnvastgesteld.Hetlandelijk
beeldzalzijndathetovergrotedeelvandegemeenten dezewerkwijzezalvolgen.
Voorstel isombijdeaanwijzigvandecategorieën gevallendaarbijeenonderscheidtemakentussen,
omgevingsvergunningen waarvoor hetcollege bevoegdgezagisenomgevingsvergunningen waarbij
eenander orgaan het bevoegdgezag is,bijvoorbeelddeprovincie ofeen rijksdienst.
Westellenderaadvoortebesluitenallegevallenaantewijzenwaarbij hetbevoegd gezag bijhet
college berustalseencategoriewaarin 'deverklaringvangeenbedenkingen'nietvereistis.
Toelichting
Watwillenwe bereiken?
WewillendeWetalgemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo)inHeerhugowaard goedkunnen
uitvoeren.
Watgaanweervoordoen?
Wegaanervoorzorgen datdeprocedurezominmogelijk gehinderdwordtdooronnodige
besluitvorming.
Hiertoe gaanwebesluitendat indemeestegevallengeenvoorafgaand raadsbesluit (verklaringvan
geenbedenkingen) nodigisvoordat hetcollegekanbesluitenovereenaanvraag omgevingsvergunning
waarbijwordtafgewekenvanhetbestemmingsplan.
Aanleiding
Bijkoninklijk besluitvan 10juni2010isbepaalddatdeWetalgemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) per 1 oktober inwerkingtreed.DeWaboverandert ookdeWet ruimtelijke ordening(Wro).Over
degevolgen hiervanwordt uhierbijgeïnformeerd.
IndeWro ishetgemeentelijk bestemmingsplan hetbelangrijkste instrument inde ruimtelijkeordening.
DeinvoeringvandeWaboverandertditniet.Welverdwijnt hetprojectbesluit. Hetprojectbesluit verving
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destijdsdeartikel 19procedureWRO(oud).Ditinstrumentwasmetnamebedoeldvoorhetrealiseren
vanprojecten,waarbij hetnietaltijdomgroteprojectenging. Doordemogelijkheidvandelegatie naar
hetcollegeendeaanpassing indeCrisis-enherstelwet ishetprojectbesluit eenbruikbaar instrument
gewordenominrelatiefkortetermijnruimtelijkeontwikkelingenterealiseren.MetdeWaboverdwijnt
hetprojectbesluit, maarkomteenvergelijkbaar instrument hiervoorindeplaats.Hieronderwordtkort
aangegevenwatdegevolgenvandeWabozijnvoorderuimtelijke ordeningsprocedures.
Bevoegdgezag Wabo
IndeWaboworden 25verschillende vergunningsstelsels geïntegreerd indeomgevingsvergunning.
Inde meestegevallen ishetcollegevan burgemeester enwethoudersvandegemeentewaarinhet
project plaatsvindt hetbevoegdgezagvoordeomgevingsvergunning. Eenuitzonderingwordtgemaakt
wanneerersprakevaneenprovinciaal ofnationaal belang,danzijngedeputeerde statenofde minister
bevoegd.
Procedureomgevingsvergunning
DeWabo kenteen reguliereeneenuitgebreide procedure. Indemeestegevallen isde reguliere
procedurevantoepassingendienterbinnen8wekenworden beslistopdeaanvraag.Inbepaalde
gevallenisdeuitgebreide procedurevantoepassing,waarbijeenontwerp-omgevingsvergunning
conformafdeling 3.4vandeAlgemenewet bestuursrecht gedurende6wekenter inzagewordt gelegd
enzienswijzen kunnenworden ingediend.Bijeendergelijke procedure issprakevaneen beslistermijn
van26weken.
Debeslistermijnwordtonder bepaaldeomstandigheden opgeschort, bijvoorbeeldwanneerde
aanvrageronvoldoende gegevens heeftverstrekt.Ook kanhetbevoegdorgaan besluiten determijn
metmaximaal6wekenteverlengen.
Afwijkenvan hetbestemmingsplan
Eenaanvraagomgevingsvergunning voor bouwenwordtgetoetstaanhetbestemmingsplan.Wanneer
hethiermee strijdig iskanhetworden geweigerd,ofkandeomgevingsvergunning wordenverleendin
afwijking vanhetbestemmingsplan.Hetkandaarbijgaanom:
- binnenplans afwijken:eenafwijking die reedsinhetbestemmingsplan isopgenomenals bevoegdheid
(reguliere procedure);
-buitenplans:eenafwijking dievaltonderdekruimelgevallengenoemdinhetBesluit
omgevingsvergunning (reguliere procedure);
-vooreentijdelijke behoefte,voor maximaal 5jaar(uitgebreide procedure);
- 'Wabo-projectbesluit':voorgrotereafwijkingen vanhetbestemmingsplan,passendbinnenhet
vastgestelde beleidvaneengoede ruimtelijke ordeningenvoorzienvaneengoede ruimtelijke
onderbouwing (uitgebreide procedure).
Korteprocedure bijbeperkte afwijkingvanhetbestemmingsplan
Zoals hierbovenvermeldgeldtvoor kleinereafwijkingen vanhetbestemmingsplandekorte,reguliere
procedurevandeomgevingsvergunning waarbijeenstandaard beslistermijnvan8wekengeldt.Onder
de huidige regelgevingwordteersteenontwerp-ontheffingsbesluit terinzagegelegdenkunnen
omwonenden hieropeenzienswijze indienen.Bij'buitenplanse'afwijkingen geldtnunogde
standaardtermijn van6weken,bij 'binnenplans' afwijken isdetermijngeregeld inhet bestemmingsplan
(meestal2,soms6weken).
Per 1 oktobergeldtinaldezegevallendekorte,reguliereprocedurevandeWabo.Datbetekentdatde
procedureregels dieinnugeldende bestemmingsplannen zijnopgenomenvanrechtswege komente
vervallen. Inbestemmingsplannen die noginprocedurezijnzullendezeprocedureregels nietmeer
wordenopgenomen.
Hethalenvandebeslistermijn van8weken isvan belangomdatanderseenvergunningvan
rechtswegeontstaat. Bijdetoepassing vandezeafwijkingsbevoegdheid zullen belanghebbenden
(omwonenden)welindegelegenheidwordengesteldomhunmeninghierover naarvorentebrengen.
Daarmeewordtookvoldaanaandehoorplicht uitdeAlgemenewet bestuursrecht.
Verklaringvangeenbedenkingen (wgb) doorderaad
Voordegrotereafwijkingen vanhetbestemmingsplan isinhetBesluitomgevingsrecht(Bor) bepaald
dateendergelijkeomgevingsvergunning slechts kanwordenverleend nadatdegemeenteraad heeft

verklaarddathijdaartegengeenbedenkingen heeft. Eenverklaringvangeenbedenkingen kanalleen
wordengeweigerd inhetbelangvaneengoede ruimtelijkeordening(art6.5,lid2Bor).
Volgens hetBorisdeprocedure hierbijalsvolgt:
• Hetbevoegdgezag(college) stuurt hetvvgb-orgaan(de raad)zospoedig mogelijk eenexemplaar
vandeaanvraagendedaarbij behorendestukken.
• Wanneerderaaddaaromverzoekt,vraagt hetbevoegdgezagaanvullende gegevensvande
aanvrager (hetgaatdanomgegevens dienodigzijnvoordebeoordelingvandeaanvraag).
• Deraadzendtbinnenzeswekeneenontwerp-vvgbaanhetbevoegdgezag.Dezeontwerp-vvgb
wordttegelijkertijd methetontwerpbesluittervisiegelegd.
• Zienswijzen enadviezen naaraanleidingvandeontwerpvvgbwordenzospoedig mogelijk naarhet
vvgb-orgaangezonden.
• deraadgeeft (ofweigert) dedefinitieve verklaringvangeenbedenkingen.
• Hetbevoegdgezag(hetcollege) neemteenbesluitoverdeomgevingsvergunning met inachtneming
vandevvgb.
Zoalseerdervermeldtgeldtvoordezetotale procedureeentermijnvan26weken.
Aanwijzinggevallen waaringeenwgb is vereist
Degemeenteraad kancategorieën gevallen aanwijzenwaarindeverklaringvangeen bedenkingen niet
isvereist(art6.5,lid3Bor).Methetoogopeenvoorspoedige besluitvorming enverkorting vande
procedurewordtvoorgesteldeendergelijke besluittenemen.Immersdeactiviteit moet passendzijn
binnen hetkadervaneengoede ruimtelijke ordening,welk kaderdoordegemeenteraad isvastgesteld
indevormvanbeleidsplannen,ruimtelijke structuurvisies enzovoort. DeWabogeeftaandathet
kaderstellendorgaan,de raad,ookdeuitvoering/toetsing behandeld.Dezeconstructie isopgespannen
voet methetdualisme.Inhetkadervanduaal bestuurenverkortingvandeprocedure kantoetsingaan
degoede ruimtelijkeordeninggedelegeerdwordenaanhetcollege.Dedelegatie iseenvoortzetting
vande huidigewerkwijze, hetgedelegeerde projectbesluit. Navraag bijverschillende gemeenten geeft
aandateengrootaantal gemeentenvoornemenszijnomdehiervoorgesteldewerkwijze intevoeren
endat bijeenzeerkleinaantalgemeenten ditaldoordegemeenradenzijnvastgesteld.Hetlandelijk
beeldzalzijndat hetovergrotedeelvandegemeentendezewerkwijzezalvolgen.
Voorstel isombijdeaanwijzigvandecategorieën gevallendaarbijeenonderscheidte makentussen,
omgevingsvergunningen waarvoor hetcollege bevoegdgezagisenomgevingsvergunningen waarbij
eenanderorgaan hetbevoegdgezagis,bijvoorbeelddeprovincieofeen rijksdienst.
Westellenderaadvoortebesluitenallegevallenaantewijzenwaarbij hetbevoegdgezag bijhet
college berustalseencategoriewaarin 'deverklaringvangeen bedenkingen'nietvereistis.
Toelichting
Argumenten
1.1 Debevoegdheidtothetnemenvaneenprojectbesluitisnuookgedelegeerdaanhetcollege
Dezebevoegdheid isop23september2008doordegemeenteraad,ondervoorwaarden,
gedelegeerdaan hetcollege.
Eriseenonderscheid gemaakt inprojectenvanmindere planologische betekenis,dieaanhet
collegezijngedelegeerd enzakendievanmeer planologische invloedkunnenzijn,waarderaad
haarbeslissingsbevoegdheid houdt.Naeenjaarzouditsysteemwordengeëvalueerd.Inhetzelfde
besluit ishetkostenverhaal bij(alle) projectbesluiten gedelegeerd aanuwcollege.
Metde inwerkingtreding vandeWabovervaltdegrondslagvoorditdelegatiebesluit. Dezesituatie
vraagomeenherijkingvandedelegatieenomeennieuwe besluitvorming.
Geletopdeovereenkomsten metdefiguurvan hetprojectbesluit ligthetvoor dehandditdoorte
trekkenonderdeWabo.Hetkrijgtdaarbijeenanderevorm.
Eenprojectbesluit isfeitelijk eenverdergaandefiguur,omdat hierinook planologische
beheerregels kunnenwordenopgenomenvooreenlocatie.Bijeenomgevingsvergunning kandat
niet.Meteenomgevingsvergunning wordteenconcreet project mogelijk gemaakt,maarhet
bestemmingsplan blijft hetplanologische toetsingskader.
1.2. Deraadbehoudthaarkaderstellenderol
Voorhetruimtelijk beleidvandegemeente Heerhugowaardzijndoorderaaddiverse
beleidsnota's vastgesteld,onderanderede Ruimtelijke structuurvisies. Ditbeleiddientalskader

voorderuimtelijkeontwikkelingen inHeerhugowaard endusookvoordegoede ruimtelijke
ordeningenonderbouwingvandete behandelenomgevingsvergunningen waarbijwordt
afgewekenvanhetbestemmingsplan.Dezewerkwijze kanwordenopgevatalsuitwerkingdoor
hetcollegevandedoorderaadgesteldekaders.
- deraadheeftdebevoegdheidtot hetstellenvandekadersindevormvanhet
bestemmingsplan enhetgemeentelijk beleid.Dekadersbehoeveneeninhoudelijke enook
politiekeafweging.Hetherijkenvandekaders kannietwordengedelegeerdenisdaaromaltijd
een bevoegdheidvandegemeenteraad.Hetstreven isernatuurlijk opgerichtomtewerken
metinhoudelijk actuele bestemmingsplannen. Daarmee isdewerkruimte vanhetcollege
bepaald.
- Dekaderszijntransparant. Vele bestemmingsplannen zijn/wordendigitaal inzichtelijk enhet
gemeentelijk beleidis/verschijnt opdewebsiteopbasiswaarvan hetvooreenieder inbeginsel
duidelijk iswatdemogelijkheden zijn.
- Deklantwilbediendwordendooreenoverheiddiebeschiktovereenefficiënte bedrijfsvoering
metheldereensnelle procedures. Dehuidigecrisis,die metnameindebouwwereld zichtbaar
is,vraagtomduidelijke kaderseneenheldereafwegingopkortetermijn.Derijksoverheid heeft
decrisis-enherstelwet ingevoerd methetdoelomsituatieswaar mogelijk inprocedurete
versnellen.Debedrijfseconomische afweging omsneltekunnenhandelen isnaast hetbelang
vandeklantookinbelangvandegemeentezelf,omdatcapaciteitenmiddelenzo efficiënt
mogelijkworden ingezet.
- Debehandelingvanprojecten door hetcollege laatnietonverletdatdeklantof initiatiefnemer
vaneen projectaltijdeenverzoek kanindienen bijdegemeenteraadtot het herzienvande
kaders(hetmakenvaneen postzegelplan).
1.3 Hetrisicobestaatdatandersdewettelijkebeslistermijnen nietwordengehaald
Indewetiseen beslistermijn van26wekenvoorgeschrevenvooreenomgevingsvergunning met
een uitgebreidevoorbereidingsprocedure. Determijnstart naindieningvandeaanvraag,zodat
hetgoedmogelijk isdatde beslissing bijvoorbeeldgedurendedezomervakantie moetworden
genomen.Gegevendevergadercyclus vanderaadkanditproblemenopleveren.
Eenbijkomend puntisdatwanneer ergéénzienswijzenwordeningediend,eropgrondvande
Algemenewetbestuursrecht binnen4wekenmoetworden beslist.Geziendetermijnvan4weken
wordtvoorgesteld inditgeval,géénzienswijzen ophetontwerpverklaringvangeenbedenkingen,
dezeactiviteitenookaante merkenalseenactiviteitwaarvoor deverklaringvangeen
bedenkingen nietvereistis.
Als hetcollege binnendetermijn beslist,ende raadheeftgeendefinitieveverklaringvangeen
bedenkingenafgegeven,dan moetdeomgevingsvergunning wordengeweigerd.Overigens isbij
omgevingsvergunningen meteen uitgebreide proceduregeensprakevaneenfataletermijn,er
ontstaatgeenvergunning 'van rechtswege'.WelisdeWetdwangsom bijniettijdig beslissenvan
toepassing.
1.4. Hetbesluitpastinhetstreven naarversnelling vanprocedures en deregulering
Debevoegdheidtot hetvaststellen van bestemmingsplannen kannietwordengedelegeerd aan
burgemeesterenwethouders. Ditbetekentdatvoorruimtelijkeontwikkelingen die nietonderde
'kruimelgevallen' vallen,altijdeenraadsbesluit nodigzouzijn.Tijdswinsttenopzichtevaneen
bestemmingsplanprocedure kanworden bereiktdooraftezienvandenoodzaak vaneen
verklaringvangeen bedenkingen doordegemeenteraad.Feitelijk issprakevanderegulering.
1.5. Deraadmoetwordengeïnformeerdwanneerhetcollege van hetinstrumentgebruikmaaktvia de
commissie Stadsontwikkeling
Onderdeelvandeprocedurevormtdeterinzagelegging vanhetontwerpvande
omgevingsvergunning,waarna eenieder degelegenheid heeftomzienswijzen uittebrengen.
Voorstel isomtegelijk metdezeterinzagelegging hetontwerpbesluit metderuimtelijke
onderbouwingalsingekomenstuk indecommissieStadsontwikkeling tebrengen.Deraad
behoudtzodoendecontroleover hetgebruik vandit ruimtelijk instrumentarium.
Hetkomteropneerdatdegemeenteraadzichinhetduaalbestelhandeltalspolitiek orgaanin
eenpolitiekearena,maardatzijook handeltalsbestuursorgaanvaneenorganisatiedie
bedrijfseconomisch verantwoord moetkunnenopererendoorcapaciteit enmiddelenzo efficiënt

mogelijk intezetten.Datbrengt metzichmeedatderaadophoofdlijnen,datwilzeggende
kaders,een inhoudelijk enpolitiekediscussie moetkunnenvoerenendatzeals bestuursorgaan
deinvullingvandekadersoverlaataan hetcollege.
1.6. Hetnieteisenvaneenverklaringbevordertdekeuzevandeaanvragervooreen'projectbesluit'in
degevallenwaarvoordatgewenstis
Op31maart2010isdeCrisis-enherstelwet inwerkinggetreden.Sindsdien hoefteen
projectbesluit nietmeeropstraffe vanverliesvanbouwleges snelingepastteworden inhet
bestemmingsplan. Degemeenteraad hoeftdusnietmeer hetwerkvanhetcollegeovertedoen.
Daarmeewordtvooruitgelopen opdeWabo.Hetnietmeer hoeveninpassenmaakthet
(voormalig) projectbesluit desteaantrekkelijker voordegemeente. Detijdwinstdoor hetniet
eisenvaneenverklaringvangeen bedenkingen maaktdiekeuzeookaantrekkelijker voorde
aanvrager.Zekeralshetgaatom kleinere projectenwaarvandebehandeling nietbijdraagtaan
dekaderstellende rolvanderaad.Bijgrotere,meestal meeromstreden,projecten,welke niet
passendzijn indevastgestelde ruimtelijk kaders,zaldeverklaringvangeenbedenkingen ofeen
bestemmingsplan(wijziging)aantrekkelijker voordeaanvragerdoorde rechtsgang inéén
instantie.Indepraktijkzalhetjuiste projectzichdusbij hetjuisteorgaan/procedure aandienen.
Juridische gevolgen/fataletermijnen / handhaving
OmdatdeWabo per 1 oktober2010inwerkingtreedt, ishetvan belangdat hetvoorstelzosnel
mogelijk na1 oktoberwordt behandelddoordegemeenteraad.
Ditbesluitheeftalsgevolgdatervoordeprocedurevaneenomgevingsvergunning met afwijking
van hetbestemmingsplan geenverklaring van bedenkingen doorderaadmeernodig is.Ditzal
heteenvoudiger makenomaandetermijnen uitdewettevoldoen.
Deregulering
Hetgaatomeenvoorsteltotvereenvoudiging enversnelling vaneenwerkprocesdatgepaard
gaat metverminderingvanadministratieve lasten intermenvanminderwachttijdvoorde
betrokken belanghebbenden.
Financiële/ personele/organisatorische gevolgen
Hetraadsbesluitdraagt bijaanderegulering.Hetvoorstel leidtertoedatdehuidigewerkwijze
wordtvoortgezet, metdienverstande datalleprojectenwordengedelegeerd aanhetcollegeen
datdegemeenteraadwordtgekend inprojectenverbondenaan postzegelplannen en herziening
van bestemmingsplannen inhetalgemeen.Ditheeftgeenfinanciële gevolgen.Hetachterwege
latenof beperkenvanhetnietaanwijzenvanactiviteiten,waarvoorgeenverklaring vangeen
bedenkingen vereistis,zouwelfinanciële gevolgen hebben.Deambtelijkewerkzaamheden en
kostenzoudentoenemendoordeextrawerkzaamheden aanraadsvoorstellen.De
belemmeringen inderegievande procedure kaninzo'n situatie leidentotoverschrijdingvande
beslistermijn.Ditkanertoe leidendatdegemeentedwangsommenverbeurt,alszijdoorde
aanvrager ingebreke isgesteld.Voordeaanvrager iseenverlengingvande behandeltermijn
altijdnadeliginbedrijfseconomischezin.
Communicatie
Hetraadsbesluit zal,zoals indeAlgemenewet bestuursrecht isvoorgeschreven,openbaar
bekendwordengemaakt. Dedoor hetraadsbesluitveranderde gangvanzaken iseenvande
aspectendieaandeordekomen bijvooroverleg overeenaanvraagofdevoorlichting naar
aanleidingvaneenaanvraag.
Samenvatting
Degemeenteraad behoudde kaderstellende bevoegdheid betreffende deruimtelijke ordening
doormiddelvanvaststellenvanstructuurvisies, beleidsplannen enbestemmingsplannen.
Alleactiviteiten dienenzichbinnenditkader (goede ruimtelijke ordening)tebevinden.
Aanwijzen vanactiviteiten,metbevoegdgezag hetcollege, waarvoorde'verklaringvangeen
bedenkingen' nietvereist isheefttotvoordeeleenkortere procedure (tijdwinst),voorkomentot
overschrijden vandewettelijke behandelingstermijn enhiermeedwangsommen,deregulering,
financiële besparingvoorzoweldegemeentealsdeaanvrager.
Degemeenteraad blijftgeïnformeerd door kennisnamevandeontwerpbesluiten.

Advies
Ikadviseer uwcollegederaadvoortestellenomalle projecten,waarvoordoorhetverlenenvaneen
omgevingsvergunning vanhetbestemmingspanofdebeheersverordening wordtafgeweken zoals
bedoeld inartikel2.12 lid 1,a3evandeWabo,aantewijzenalscategoriewaarvoor geenverklaring
vangeen bedenkingenvereist is.Hetzelfdegeldtvoor hetkostenverhaaldiehorenbijdezeprojecten,
hetgeeneenbestendiging isvande lijndiederaadaleerder heeft ingezet.
Deraadwordtgeadviseerd hetvolgendetebesluiten:
1. alleactiviteitenwaarvoor hetcollege hetbevoegdgezagis,endezeactiviteitstrijdig ismeteen
bestemmingsplan of beheersverordening aantewijzenalseenactiviteitwaarvoor geen
'verklaringvangeen bedenkingen'vereistis;
2. alleactiviteitenwaarvoor eenontwerpverklaringvangeenbedenkingenterinzage isgelegden
tegenditontwerpgeenzienswijzenzijn ingediend,aantemerkenalseenactiviteit waarvoor
geenverklaringvangeenbedenkingen isvereist;
3. hetcollegeoptedragen hetontwerpvandeonder 1bedoeldeomgevingsvergunning ende
bijbehorende stukkenaandegemeenteraadtesturentegelijk metdeter inzageleggingvandat
ontwerp.
4. voordeonder 1 en2genoemde categorieën vangevallendebevoegdhedenomeen
exploitatieplan vastte stellenofjuistedaarvanaftezientedelegerenaanhetcollegevan
burgemeester enwethouders;
5. debesluitenonder 1 t/m4inwerkingte latentredenwanneer eendagisverstreken sindsde
publicatievandezebesluiten;
6. de bovengenoemdewerkwijze/aanwijzing endelegatie naéénjaarnainwerkingtredenvan
hetbesluitteevalueren ende raadteinformeren.

Burgemeester enwethoudersvanHeerhugowaard,

de burgemeester,
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethouders d.d.14september2010
Geletopartikel2.12vandeWetalgemene bepalingenomgevingsrechtenartikel6.5,derde lidvan
hetBesluit omgevingsrecht;
besluit
1. alleactiviteitenwaarvoorten behoevevaneenactiviteit als bedoeldinartikel 2.1, eerstelid,
onderc,vandeWetalgemene bepalingenomgevingsrecht toepassingwordtgegevenaan
artikel2.12,eerste lid,ondera,onder3e,vandeWetalgemene bepalingen
omgevingsrecht, mettoepassingvanartikel6.5 lid3vanhetBesluitomgevingsrecht, aante
wijzenalscategorie,waarvoor geenverklaringvangeen bedenkingentegendeverlening
vanomgevingsvergunning isvereist;
2. alleactiviteitenwaarvooreenontwerpverklaringvangeen bedenkingenter inzage isgelegd
entegenditontwerpgeenzienswijzen zijningediend,mettoepassingvanartikel6.5. lid3
vanhetBesluitomgevingsrecht,aantemerkenalseenactiviteitwaarvoorgeenverklaring
vangeenbedenkingen isvereist;
3. hetcollegeoptedragen hetontwerpvandeonder 1bedoelde omgevingsvergunning ende
bijbehorende stukkenaandegemeenteraadtesturentegelijk metdeter inzage leggingvan
datontwerp.
4. voordeonder 1en2genoemde categorieën vangevallende bevoegdheden omeen
exploitatieplanvasttestellenofjuistedaarvanaftezientedelegerenaanhetcollegevan
burgemeester enwethouders;
5. de besluitenonder 1 t/m4inwerkingtelatentredenwanneereendagisverstreken sindsde
publicatievanditbesluit;
6. naéénjaar, nainwerkingtredenvandit besluit,zaldeonder 1 totenmet4genoemde
werkwijze geëvalueerdwordenendegemeenteraadgeïnformeerd.

Heerhugowaard,19oktober2010
DeRaadvoornoemd,
degriffier,

devoorzitter,

