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Aan de raad.
Inleiding
In artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat een bestemmingsplan wordt
vastgesteld of herzien door de gemeenteraad. Een bestemmingsplan wordt meestal op initiatief van het
bestuur ambtshalve vastgesteld,, maar het kan ook aangevraagd worden door derden. Bij medewerking
beslist ook de raad na het doorlopen van een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht, met enige aanpassingen). Als er geen aanleiding is om mee te werken
omdat dat niet kan – bijvoorbeeld wegens strijd met provinciaal of rijksbeleid of omdat een herziening
afbreuk doet aan gemeentelijke ruimtelijke beleidsuitgangspunten – dan wordt de aanvraag om de
vaststelling of herziening geweigerd. Ook dan is de raad bevoegd: artikel 3.9 Wro. Bij afwijzing van
de aanvraag hoeft niet de uitgebreide voorbereidingsprocedure te worden gevolgd. Dat de raad beslist,
vraagt echter wel meer tijd omdat de raad slechts maandelijks vergadert. Omdat vaak bij voorbaat wel
duidelijk is dat niet aan een aanvraag om vaststelling of herziening van een bestemmingsplan kan
worden meegewerkt, zou de besluitvorming kunnen worden versneld. Daartoe bestaat juridisch de
mogelijkheid door de bevoegdheid tot afwijzing van een aanvraag te mandateren aan het college van
burgemeester en wethouders. In zijn uitspraak van 8 mei 2013, nr. 201205810 (www.rechtspraak.nl,
nr. ECLI:NL:RVS:2013:BZ9764) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
bepaald dat een dergelijke mandatering verenigbaar is met artikel 10:3 van de Algemene wet
bestuursrecht, in welk artikel de beperkingen zijn opgesomd die gelden voor mandatering.
Voorstel
Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot afwijzing van een aanvraag om vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.9 Wro in samenhang met artikel 3.8 van deze wet, met
ingang van 1 oktober 2014, gelet op het bepaalde in artikel 10:3, Algemene wet bestuursrecht, te
mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.
Beoogd effect
Het doel van de mandatering is de besluitvorming te versnellen. De aanvrager weet sneller waar hij
aan toe is. Bovendien geldt een wettelijke termijn van acht weken waarbinnen moet worden beslist op
de aanvraag als deze wordt afgewezen. Door de bevoegdheid bij het college te leggen, kan deze
termijn zonder meer worden gehaald.

Uitvoering
Kosten
N.v.t.
Communicatie
Het besluit tot mandatering zal worden gepubliceerd in de Ommelander Courant en op de website.
Evaluatie
De raad zal worden geïnformeerd over de gevallen waarin van het mandaat gebruik wordt gemaakt.
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