
 

 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
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Onderwerp : categorie van gevallen waarin een verklaring van geen 

bedenkingen vereist is 
Opsteller : Plannen en Projecten  
Portefeuillehouder(s) : K. Valkering 

categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen vereist is K. Valkering BB19.00472 
agendaverzoek aan presidium  

Reden van agendering 

Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 

 Oriënteren,verkennen 

 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 

 Evalueren en controleren 

 Adviseren en beleidsvorming 
 
Omschrijving: het voorstel heeft betrekking op het delegeren van bevoegdheden. Dit is een 
politiek besluit dat enkel door de raad genomen kan worden. 
 
 
 
 

 
Kern van de zaak 

In het kader van het formatieakkoord 2019 – 2022 is in hoofdstuk 4 onder B “Versnellen en 
Verbeteren” als actiepunt opgenomen “procedures te versnellen en te delegeren wanneer dit 
kan”. Bijgaand voorstel dat betrekking heeft op het verruimen van de categorieën van gevallen 
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van uw raad vereist is, is een vervolg daarop 
c.q. een uitwerking van het actiepunt uit het formatieakkoord.  

 
Voorgestelde wijze van bespreking 

In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 

 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 
 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 

 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 
orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 

Wat wil je bereiken met de behandeling? 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 

Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 

 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 

Concept rb/rv  

Notitie  

Anders  

Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 

Besluit presidium     

 

Anders  
 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen is vereist 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
de categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist vast te 
stellen 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 5 maart 2020 
Zaaknummer : BB19.00472 
Voorstelnummer : RAAD190186 
Commissie : Bestemmingsplannen 
Commissie : 13 februari 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Plannen en Projecten 
Opsteller(s) : Team Plannen en Projecten 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : raadsbesluit 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 

Uw raad heeft 12 mei 2011 besloten categorieën van gevallen aan te wijzen waarvoor een 
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. In deze gevallen kan ons college 
rechtstreeks besluiten. Het betreft alle gevallen in de bebouwde kom waarbij het om minder 
dan tien woningen gaat, behoudens die gevallen waarbij gemeentelijke financiën en /of 
gronden betrokken zijn. Buiten de bebouwde kom betreft het de gevallen welke een 
uitbreiding van bestaande bebouwing betreffen (en waar dus geen functiewijziging 
plaatsvindt) en het splitsen van stolpen. 
 
In het kader van het formatieakkoord 2019 – 2022 is in hoofdstuk 4 onder B “Versnellen en 
Verbeteren” als actiepunt opgenomen “procedures te versnellen en te delegeren wanneer dit 
kan”. Bijgaand voorstel dat betrekking heeft op het verruimen van de categorieën van 
gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van uw raad vereist is, is een 
vervolg daarop c.q. een uitwerking van het actiepunt uit het formatieakkoord.  
 
Concreet wordt geadviseerd alle besluitvorming inzake woningbouwontwikkelingen binnen 
de bebouwde kom tot 50 woningen en aanvragen waarbij niet wordt afgeweken van het 
woningbouw beleid aan het college te laten.  
Buiten de bebouwde kom wordt de besluitvorming rondom functiewijzigingen van maximaal 1 
hectare aan het college gelaten.  
 
Voor het overige wordt u verwezen naar het raadsbesluit dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Omgevingswet 
Voorheen werden door uw raad gevallen aangewezen waarin geen verklaring van geen 
bedenkingen was vereist. In de geest van de Omgevingswet is dit omgedraaid. Uw raad 
verklaart in welke gevallen wel een verklaring vereist is. Dit is juridisch reeds toegestaan.  
 
KEUZERUIMTE 
 

Het is aan uw raad te beslissen over welke gevallen u wenst te besluiten. Voor de 
duidelijkheid. Waar het gaat om nieuwe bestemmingsplannen is uw raad altijd het bevoegd 
orgaan. 
 
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
 

Zie onder Inleiding 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 

Ons college is van mening dat met het aanpassen van de lijst van gevallen wordt voldaan 
aan het actiepunt uit het coalitieakkoord, te weten procedures te versnellen 
 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 

N.v.t. 
 

RISICO’S  
 

Geen 
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FINANCIËN  
 

N.v.t. 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
N.v.t., het betreft een procedureel besluit. Inhoudelijk zal bij iedere aanvraag met de 
omgeving worden geparticipeerd 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
  

Direct na uw besluit wordt uw besluit gepubliceerd en zal daarnaar gewerkt worden 
 
BIJLAGEN 
 

N.v.t. 
 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

geen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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