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1. Voorstel 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van maximaal 30 

tijdelijke woningen op het terrein aan de noordoostzijde van de dorpskern van Overschild. 

 

2. Inleiding 

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om maximaal 30 

tijdelijke woningen te realiseren. De beoogde locatie is het terrein aan de noordoostzijde van de 

dorpskern, op het deel van dat perceel achter de woningen Graauwedijk 46 tot en met 70.  

 

In het belang van de versterkingsopgave in Overschild is tijdelijke huisvesting nodig. Deze 

huisvesting is bedoeld voor inwoners die tijdelijk uit hun woning moeten tijdens de versterking of 

de sloop-nieuwbouw van hun woning. De tijdelijke huisvesting wordt primair aangeboden om de 

veiligheid van de bewoners tijdens de versterking of schadeherstel van hun woning te kunnen 

garanderen en om aanvullende woonlasten te voorkomen.  

Het CVW realiseert hiervoor tijdelijke woningen naast het dorp, om zo de hinder en overlast te 

minimaliseren. Tijdens de versterkingsoperatie, die naar verwachting 5 jaar duurt, met maximaal 5 

jaar uitloop, kan gebruik gemaakt worden van de woningen.  

De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er kan medewerking worden verleend 

op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3˚van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (uitgebreide omgevingsvergunning – afwijking bestemmingsplan). Onderdeel van 

deze procedure is een vereiste van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) van de raad. 

Onderhavige aanvraag valt niet onder een categorie genoemd in de door de raad vastgestelde lijst 

van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is. Omdat er niet in een 
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eerder stadium formeel iets is gevonden van dit voornemen, is voor deze aanvraag nog wel een 

‘vvgb’ nodig.  

3. Publiekssamenvatting 

Het Centrum Veilig Wonen heeft een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om maximaal 30 

tijdelijke woningen te realiseren. De beoogde locatie is het terrein aan de noordoostzijde van de 

dorpskern, op het deel van dat perceel achter de woningen Graauwedijk 46 tot en met 70. In het 

belang van de versterkingsopgave in Overschild is tijdelijke huisvesting nodig. Deze huisvesting is 

bedoeld voor inwoners die tijdelijk uit hun woning moeten tijdens de versterking of de sloop-

nieuwbouw van hun woning. De tijdelijke huisvesting wordt primair aangeboden om de veiligheid 

van de bewoners tijdens de versterking of schadeherstel van hun woning te kunnen garanderen en 

om aanvullende woonlasten te voorkomen. De raad wordt voorgesteld hiervoor een verklaring van 

geen bedenkingen af te geven. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat voor een uitgebreide omgevingsvergunning – afwijking 

bestemmingsplan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. 

Onderhavige aanvraag valt niet onder een categorie genoemd in de door de raad vastgestelde lijst 

van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, omdat de raad . Derhalve 

dient de raad een aparte verklaring van geen bedenking af te gegeven. De ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen wordt als definitieve verklaring van geen bedenkingen aangemerkt als tegen de 

ontwerp- verklaring van geen bedenkingen en/of de ontwerp-omgevingsvergunning geen 

zienswijzen worden ingediend en het ontwerpbesluit niet ingrijpend is veranderd. Op 20 december 

2018 heeft uw raad over deze werkwijze besloten. 

 

5. Beoogd effect 

Met het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ kan de verdere procedure van de 

omgevingsvergunning worden vervolgd en krijgt de aanvrager duidelijkheid over de ingediende 

aanvraag omgevingsvergunning. 

6. Historische context 

In de Structuurvisie Overschild 2018-2028 is aangekondigd dat er, na een interactief proces, een 

plek komt waar ruim 30 wisselwoningen komen te staan. Dit interactieve dorpsproces, inclusief 

enquête, was gericht op een viertal locaties. De voorliggende locatie is daarbij uiteindelijk als 

meest gewenste en haalbare naar voren gekomen. Daarnaast heeft uw raad via enkele 

nieuwsbrieven kennis genomen van de plannen met betrekking tot de wisselwoningen.  

7. Argumenten 

7.1 Er kan medewerking worden verleend aan de aanvraag met een uitgebreide 

omgevingsvergunning.  

De gronden hebben op dit moment de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Een 

omgevingsvergunning kan alleen verleend worden indien de beoogde activiteit niet strijdig is met 

een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. De aanvraag om een omgevingsvergunning gaat vergezeld van een goede 

ruimtelijke onderbouwing, met daarin de onderbouwing en overwegingen met betrekking deze 

aanvraag is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. De ruimtelijke onderbouwing geeft aan dat aan 
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de diverse omgevingsaspecten wordt voldaan.  

 

7.2 De overlegpartners kunnen instemmen met de gevraagde ontwikkeling 

De aanvraag doorloopt nog de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat ook 

vooroverleg moet worden gevoerd met provincie en waterschap. Het waterschap heeft aangegeven 

onder voorwaarden in te kunnen stemmen met het plan. We zijn in overleg met het waterschap 

over toename oppervlakteverharding en eventuele waterbergingscompensatie om aan die 

voorwaarden te kunnen voldoen. Met de provincie heeft afstemming plaatsgevonden en daarin is de 

provincie telkens positief geweest. Naar verwachting kan de provincie dan ook instemmen met dit 

plan. 

 

7.4 Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk om een groot deel van de versterkingsoperatie uit te 

kunnen voeren.  

De meeste percelen voorzien zelf niet in de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting gedurende de 

versterking c.q. sloop-nieuwbouw van de daarop gevestigde woningen. Om die reden is alternatieve 

huisvesting essentieel voor de versterkingsoperatie. Met de inwoners van Overschild is een aantal 

voorkeurslocaties besproken. De huidige locatie was daarin samen met een andere locatie favoriet. 

De andere locatie bleek niet haalbaar wegens de eigendomspositie. 

 

7 Kanttekeningen en risico’s 

Planschade: Binnen een termijn van 5 jaar kunnen belanghebbenden een verzoek om planschade 

indienen. Dit geldt niet voor tijdelijke planologische maatregelen. De wisselwoningen zijn van 

tijdelijke aard, maar kunnen vanwege een bepaling in het Besluit omgevingsrecht niet via een 

tijdelijke omgevingsvergunning mogelijk worden gemaakt. De te doorlopen procedure is die van 

een uitgebreide buitenplanse omgevingsvergunning (waarvoor ook deze vvgb benodigd is). In de 

vergunning komt de tijdelijke aard van de wisselwoningen voldoende naar voren en moet dit ook 

afgedwongen kunnen worden. Op die manier is er alsnog sprake van een planologische maatregel 

met tijdelijke werking, zodat van planschade geen sprake is. 

8 Financiële paragraaf 

Alle kosten die verbanden houden met de procedure om te komen tot een omgevingsvergunning 

zijn voor rekening van de aanvrager. 

9 Communicatie 

De terinzagelegging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de 

ontwerp-omgevingsvergunning op gebruikelijke wijze (Regiokrant, Staatscourant en website) 

gepubliceerd.  

10 Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zoals onder het kopje ‘Argumenten’ is aangegeven, is er vanuit de omgeving en de overlegpartners 

draagvlak voor het plan. Aan de hand van een enquête onder de inwoners van Overschild is 

uiteindelijk tot de huidige locatie gekomen. Deze locatie kreeg evenveel stemmen als een andere 

locatie (35%), maar die tweede locatie bleek niet haalbaar omdat met de eigenaar daarvan niet tot 

een overeenkomst gekomen kon worden. Vervolgens is mede in overleg met de direct omwonenden 

de inrichting van het huidige terrein tot stand gekomen. 

Na besluitvorming wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tezamen met de ontwerp-
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omgevingsvergunning voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn 

kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Eventuele zienswijzen worden afgewogen, 

waarna besluitvorming over de definitieve omgevingsvergunning kan plaatsvinden door het college. 
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