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  Inleiding 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wordt een nieuw stelsel 
voor het omgevingsrecht ingericht. Een van de belangrijkste wijzigingen is de overgang van 
bestemmingsplannen (voor gebiedsdelen van gemeenten) naar zogenoemde omgevings-
plannen (voor de gemeente als geheel). De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vast-
stellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De omgevingsvisie is een integrale 
visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange 
termijn.  
 
De invoering van de Omgevingswet betekent onder meer dat de huidige verklaring van geen 
bedenkingen zal gaan vervallen. De verklaring van geen bedenkingen is een instemming van 
de gemeenteraad voor het verlenen van een vergunning waar wordt afgeweken van de pla-
nologische regels (zoals het bestemmingsplan). Zonder de verklaring van geen bedenkingen 
kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen.   
 
In plaats van de verklaring van geen bedenkingen (instemmingsrecht) zal de gemeenteraad 
onder de Omgevingswet een adviesbevoegdheid krijgen bij aanvragen van een omgevings-
vergunning waarbij afgeweken wordt van het ruimtelijk beoordelingskader, zoals neerge-
legd in het omgevingsplan. Het gaat om zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactivitei-
ten. De adviesbevoegdheid houdt kortgezegd in dat de gemeenteraad het recht heeft om 
het college van B&W te adviseren bij het verlenen van een omgevingsvergunning die in 
strijd is met het omgevingsplan. De gemeenteraad kan zelf bepalen of en voor welke geval-
len waarin wordt afgeweken van het omgevingsplan hij een advies wil geven.  
 
Voor omgevingsvergunningaanvragen die in strijd zijn met het omgevingsplan is in beginsel 
de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Deze procedure kent een formele 
beslistermijn van acht weken. Deze termijn kan door het college worden verlengd met zes 
weken. Dit betekent dat in principe binnen acht weken de vergunningaanvraag moet wor-
den beoordeeld, de raad een advies moet uitbrengen (indien de raad gebruik wil maken van 
zijn adviesbevoegdheid) en het college moet beslissen op de aanvraag. Deze relatief korte 
beslistermijn is een belangrijk verschil met de huidige situatie, omdat bij de verklaring van 
geen bedenkingen nog de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is.  
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Op 7 maart 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. 
Deze wet moet een soepele overgang regelen van de bestaande naar de nieuwe wetgeving 
op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Tweede Kamer heeft hierbij een amende-
ment aangenomen over het adviesrecht van de gemeenteraad. Het amendement voorziet in 
de toevoeging van artikel 16.15b Omgevingswet.1 De strekking van dit artikel is een ‘verzwa-
ring’ van het advies van de gemeenteraad. Dit komt tot uiting in het feit dat het college van 
B&W de regels voor het kunnen verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning moeten 
toepassen met inachtneming van het advies van de gemeenteraad. Dit betekent dat het 
college alleen kan afwijken van het advies van de raad indien dit uitvoerig wordt gemoti-
veerd door het college.  
 
Daarnaast is van belang dat de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen dat het 
bevoegd gezag een aanvullende mogelijkheid geeft om, onder voorwaarden, de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure met een termijn van 26 weken toe te passen bij de voorbereiding 
van de beslissing omtrent een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijkingsactivi-
teit.2 Deze bevoegdheid kan alleen worden toegepast bij een activiteit die aanzienlijke ge-
volgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving en waartegen naar verwachting 
verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben. Dus in bepaalde gevallen. Het 
uitgangspunt blijft echter de reguliere voorbereidingsprocedure, met een beslistermijn van 
acht weken. 
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1 Kamerstukken II 2018-2019, 34 986, nr. 53. 
2 Kamerstukken II 2018-2019, 34 986, nr. 49. 
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Kaderstellende en controlerende rol 
van de gemeenteraad 

Onder de Omgevingswet zal de gemeenteraad een adviesbevoegdheid hebben bij buiten-
planse omgevingsplanactiviteiten, in plaats van een beslissingsbevoegdheid (verklaring van 
geen bedenkingen). Dit neemt niet weg dat de gemeenteraad nog steeds een kaderstellen-
de en controlerende rol heeft. De gemeenteraad dient een omgevingsvisie en een omge-
vingsplan vast te stellen die als kader fungeren op basis waarvan het college zijn vergun-
ningverlenende bevoegdheid kan uitoefenen. Hierbij kan de gemeenteraad een kader 
vaststellen dat het college veel of juist weinig ruimte geeft waarbinnen het kan opereren. 
De gemeenteraad zou in de omgevingsvisie bijvoorbeeld al duidelijk kunnen aangeven bij 
welke gebieden bepaalde typen ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet gewenst. Ook het 
omgevingsplan kan duidelijke kaders bieden door voor bepaalde gebieden strikte, gedetail-
leerde regels te stellen en eventueel voor andere gebieden (waar bepaalde ontwikkelingen 
juist gewenst zijn) flexibele en globale regels. Op deze wijze kan een heldere opdracht aan 
het college worden meegegeven over buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die de ge-
meenteraad wel en niet bezwaarlijk vindt. De kaders die de gemeenteraad vaststelt zijn 
mede bepalend voor de keuze voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de advies-
bevoegdheid. 
 
Naast het vaststellen van de kaders dient de gemeenteraad ook zijn controlerende rol te 
vervullen. De gemeenteraad moet controleren of het college zich houdt aan de kaders bij 
het uitoefenen van zijn vergunningverlenende bevoegdheid. Wanneer met een omgevings-
vergunning wordt afgeweken van het omgevingsplan, dient deze omgevingsvergunning bin-
nen vijf jaar te zijn ingepast in het omgevingsplan. Een aandachtspunt hierbij is dat de ge-
meenteraad moet waarborgen dat het omgevingsplan goed blijft aansluiten op de 
omgevingsvisie. Het risico bestaat namelijk dat dit niet meer het geval zal zijn wanneer het 
omgevingsplan (te) vaak moet worden aangepast. Goede en tijdige informatievoorziening 
vanuit het college speelt hierbij een zeer belangrijke rol, zodat de gemeenteraad in staat 
wordt gesteld om goed te kunnen monitoren.  
 
Tijdens de workshop op 22 september 2020 zal de nadruk liggen op de wijze waarop de 
gemeenteraad invulling kan geven aan de adviesbevoegdheid.  
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Aanwijzen van (categorieën van) 
gevallen en invulling 
adviesbevoegdheid 

Aanwijzen van (categorieën van) gevallen 

Als de regels van het omgevingsplan een bepaalde activiteit niet toestaan, is het mogelijk 
om buitenplans af te wijken van het omgevingsplan door het verlenen van een omgevings-
vergunning. Het college is het bevoegd gezag en moet beoordelen of het toestaan van de 
activiteit past binnen een evenwichtige toedeling van locaties. De gemeenteraad heeft de 
bevoegdheid een advies uit te brengen over de vergunningsaanvraag, waarmee het college 
in zijn beoordeling rekening dient te houden. Het college kan alleen afwijken van dit advies 
als dit zorgvuldig wordt gemotiveerd.   
 
Wat een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is, zal afhangen van de regels die in het om-
gevingsplan worden opgenomen. Naarmate het omgevingsplan gedetailleerdere regels be-
vat en minder activiteiten toestaat, zal eerder sprake zijn van een buitenplanse omgevings-
planactiviteit. Andersom, wanneer het omgevingsplan voornamelijk globale regels bevat en 
daarmee veel flexibiliteit biedt, zullen activiteiten relatief vaak passen binnen het omge-
vingsplan en zal een buitenplanse omgevingsplanactiviteit minder vaak voorkomen. De ma-
te van detaillering van het omgevingsplan bepaalt dus (mede) hoe vaak vergunningaanvra-
gen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zich zullen voordoen.  
 
In de huidige situatie kan de raad gevallen aanwijzen waarbij geen verklaring van geen be-
denkingen hoeft te worden afgegeven. De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft in 
een besluit van 20 december 2018 (categorieën van) gevallen aangewezen waarin geen 
verklaring van geen bedenkingen nodig is. Om invulling te geven aan de toekomstige ad-
viesbevoegdheid dient gemeenteraad gevallen aan te wijzen waar hij wel zijn adviesbe-
voegdheid wil uitoefenen.3 De gemeenteraad bepaalt dus zelf bij welke buitenplanse omge-
vingsplanactiviteiten advies moet worden gevraagd. Op deze manier kan de gemeenteraad 
naar eigen inzicht zijn invloed en mate van betrokkenheid bij de vergunningverlening verg-
roten of verkleinen.   
 

                                                           
3 Artikel 4.21 lid 1 Omgevingsbesluit. 
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Wanneer de raad een grote mate van betrokkenheid bij de vergunningverlening wenselijk 
acht, kan de raad kiezen om alle of vrijwel alle gevallen van buitenplanse omgevingsplanac-
tiviteiten aan te wijzen waarover hij advies wil uitbrengen. Dit betekent tegelijkertijd dat de 
raad relatief vaak zijn adviesbevoegdheid moet uitoefenen, wat consequenties kan hebben 
voor de vergaderfrequentie en invloed kan hebben de op de mate waarin de raad wordt 
belast. De raad kan ook kiezen voor een ‘redelijke’ mate van betrokkenheid door een (be-
perkt) aantal nader omschreven categorieën van gevallen aan te wijzen, bijvoorbeeld activi-
teiten die een relatief grote impact hebben op de omgeving gelet op de locatie of omvang 
van de activiteit en/of activiteiten die een politiek-bestuurlijk gevoelig karakter hebben. Het 
is tot slot mogelijk dat de raad geen gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
aanwijst waarover hij wil adviseren. Behalve het vaststellen van de ruimtelijke kaders (om-
gevingsvisie en omgevingsplan), heeft de gemeenteraad in dit geval geen verdere invloed op 
de besluitvorming over het verlenen van een omgevingsvergunning.  

Keuzemogelijkheden 

De raad kan op verschillende manieren invulling geven aan de adviesbevoegdheid. De keuze 
over de gevallen waarover de raad wel en niet een advies wil uitbrengen, in combinatie met 
de keuze voor de invulling van de werkwijze en procedure rondom het uitbrengen van een 
advies, heeft invloed op: 

 de mate van betrokkenheid van de raad bij de vergunningverlening; 
 de mate van werkbelasting voor de raad; 
 de doorlooptijd voor het uitbrengen van het advies. 

 
Het is aan de raad om een keuze te maken voor een invulling van de adviesbevoegdheid die 
het beste aansluit bij zijn eigen wensen en behoeften.  
 
 
 
 



 

 

 

 


