
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 29 maart 2011 
 
gezien het advies van de commissie Bestemmingsplannen van 19 april 2011 
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 2.1, 2.12 en 2.27 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, artikel 150 van de 
Gemeentewet en het bepaalde in de Algemene Wet bestuursrecht: 
 
 
Besluit: 

1. De volgende gevallen waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toepassing 

wordt gegeven aan artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin geen 

verklaring van geen bedenkingen is vereist: 

 

Categorie bebouwde kom: 

Alle aanvragen, behoudens aanvragen die 10 of meer woningen betreffen en 

aanvragen waarbij gemeentelijke financiën en / of  gronden betrokken zijn; 

 

Categorie buitengebied: 

- De aanvraag om omgevingsvergunning die betrekking heeft op het splitsen van 

stolpen; 

- De aanvraag om omgevingsvergunning die betrekking heeft op uitbreiding van 

gebouwen en bouwwerken, waarbij geen functiewijziging plaatsvindt; 

- Alle aanvragen om omgevingsvergunning welke passen in de structuurvisie 

Landelijk Gebied. 

 

2. Toe te voegen aan de Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en 

belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken 

(inspraakverordening gemeente Bergen 2006)  

 

“Artikel 4 lid 1a  

Inspraak op ruimtelijke plannen hoeft niet te worden verleend bij die ruimtelijke 

plannen welke door de raad zijn aangewezen als categorieën van gevallen waarin 

geen verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 6.5 Besluit 

omgevingsrecht is vereist.” 

 

3. Bij de actualisatie van bestemmingsplannen voortaan de volgende procedure te 

volgen: 

I. Opstellen voorontwerp bestemmingsplan 

II. Inspraak 
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III. Overleg artikel 3.1.1. Bro tijdens inspraakperiode 

IV. Raadplegen raadscommissie tijdens inspraakperiode 

V. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

VI. Vaststelling bestemmingsplan door raad 

 

4. Kennis te nemen van de „Leidraad actualisatie bestemmingsplannen‟ 

 

5. Middels bijgevoegde begrotingswijziging € 48.000 beschikbaar te stellen ten behoeve 

van het inlopen van achterstanden op het werkgebied van de ruimtelijke ordening. 

 

6. Dit besluit treed in werking op de dag nadat het is bekend gemaakt. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 12 mei 2011 
de griffier,   de voorzitter, 
 
 


