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Bedenkingen rond de
verklaring van geen
bedenkingen

Met de integratie van een verzameling
vergunningen en toestemmingen in
één omgevingsvergunning door mid-
del van de Wabo, moest ook een op-
lossing worden gevonden voor de sa-
menwerking tussen de verschillende
betrokken bestuursorganen. Er zijn
soms immers heel goede redenen om
bepaalde onderwerpen aan een be-
paald orgaan toe te bedelen, zonder
dat het betreffende orgaan het be-
voegd gezag hoeft te zijn voor alle
activiteiten waar die onderwerpen bij

betrokken zijn. De oplossing werd
gevonden in de ‘verklaring van geen
bedenkingen’: het betreffende be-
stuursorgaan verleent desgevraagd
instemming omtrent de te vergunnen
activiteit, terwijl het vergunningverle-
nende bestuursorgaan omtrent de
andere te beoordelen onderwerpen
beslist en de vergunning verleent. Zo
blijft enerzijds de vergunningverle-
ning in één hand, maar wordt toch
door verschillende bestuursorganen
beslist. Bekende voorbeelden zijn de
buitenplanse afwijking van het be-
stemmingsplan, in welk geval de ge-
meenteraad als planwetgever een
verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven1 en de aanhakende toe-
stemming op grond van de Flora- en
faunawet.2

Ook op het moment dat de Wabo
voorbij de helft van haar levensduur
is – de wet is ruim zes jaar geleden in
werking getreden, maar zal naar ver-
wachting binnen zes jaar worden
vervangen door de Omgevingswet –
kunnen er zich nog nieuwe ontwikke-
lingen voordoen rond de verklaring
van geen bedenkingen. Het gaat dan
om betrekkelijk gewone procedurele

aspecten, waarvan men zich bij lezing
afvraagt hoe het mogelijk is dat deze
pas in 2016 in de jurisprudentie aan
de orde zijn gekomen.

In beginsel wordt per geval beslist
omtrent de verklaring van geen beden-
kingen. Als de mogelijkheid daartoe
is opengesteld, kan het betreffende
bestuursorgaan ook categorieën aan-
wijzen waarvoor geen verklaring is
vereist. De meest eenvoudige manier
om hier toepassing aan te geven is het
nemen van een besluit waarin bepaal-
de categorieën vergunningen, veelal
met een niet al te ingrijpende strek-
king, worden aangewezen waarvoor
geen verklaring meer is vereist. Ook
de omgekeerde variant is mogelijk
door te bepalen dat geen verklaring
is vereist, tenzij sprake is van een acti-
viteit in een bepaalde categorie.3 Een
stap verder gaan door geheel uit te
sluiten dat een verklaring van geen
bedenkingen is vereist, is echter niet
toegestaan.4

Als sprake is van een aanvraag die in
een categorie valt waarvoor de verkla-
ring van geen bedenkingen benodigd
is, kan zich de situatie voordoen dat
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het bestuursorgaan dat moet beslissen
omtrent de vergunning, deze wil af-
wijzen en daarom het andere orgaan
niet wil belasten met de aanvraag van
een verklaring van geen bedenkingen.
In de casus waarover de Afdeling op
6 april 2016 oordeelde, betrof het een
omgevingsvergunning voor het afwij-
ken van een bestemmingsplan.5 De
Afdeling overwoog dat het niet aan
het college is om dan de aanvraag af
te wijzen wegens strijd met het be-
stemmingsplan, want het oordeel
omtrent de strijd met het bestem-
mingsplan is nadrukkelijk aan de raad
gelaten. Daarom moet ook als het
college de aanvraag zou willen afwij-
zen, toch eerst een verklaring van
geen bedenkingen bij de raad worden
gevraagd. Dit is uiteraard anders in-
dien er (ook) andere redenen, die
niets met de inhoud van de beoorde-
ling voor de verklaring van geen be-
denkingen te maken hebben, zijn op
grond waarvan het college de aan-
vraag zou kunnen afwijzen.

Op 19 oktober 2016 oordeelde de
Afdeling in een procedure over een
buitenplanse afwijking van het be-
stemmingsplan,6 waarbij de vergun-
ning was verleend door burgemeester
en wethouders, en de raad een verkla-
ring van geen bedenkingen had afge-
geven.7 De vergunning was, zoals het
hoort, voorbereid met de uitgebreide
procedure. In artikel 3.11 Wabo is
bepaald dat de zienswijzen die in dat
kader worden ingediend, ook betrek-
king kunnen hebben op de verklaring
van geen bedenkingen. Om een
zienswijze op de verklaring te kunnen
indienen, moet die verklaring natuur-
lijk wel kenbaar zijn. Aan de hand
van de parlementaire geschiedenis8

overweegt de Afdeling als volgt
(r.o. 2.1.1):

‘Het ontwerp van de beslissing om-
trent de vvgb doorloopt dezelfde
procedure als het ontwerpbesluit,
hetgeen betekent dat ten aanzien van
beide onderdelen (ontwerpbesluit en
ontwerp van de vvgb) zienswijzen
kunnen worden ingediend. De beoor-
deling en eventuele verwerking daar-
van in de definitieve beslissing om-
trent de verklaring geschieden door
het orgaan dat bevoegd is de verkla-
ring te geven.’

Uit deze overweging kunnen twee
lessen worden getrokken:
– De verklaring van geen beden-

kingen moet samen met het
ontwerpbesluit ter inzage wor-
den gelegd, zodat ook daarop
zienswijzen kunnen worden in-
gediend. In deze casus was dit
niet gebeurd en gaat het besluit
daarop onderuit.

– Het is het ontwerp van de verkla-
ring van geen bedenkingen dat
ter inzage moet worden gelegd.
De raad is dus niet in één keer
klaar. Eerst moet er een ontwerp
worden gemaakt. Dit ontwerp
gaat ter inzage zodat daarop
zienswijzen kunnen worden in-
gediend. Vervolgens moet na
verwerking van de eventueel in-
gediende zienswijzen de verkla-
ring definitief worden gemaakt.
Er kan dus geen definitieve ver-
klaring bij het ontwerpbesluit
worden gevoegd.

Het college deed in dit geval nog een
beroep op artikel 6:22 Awb, dat wil
zeggen de mogelijkheid een besluit
ondanks de schending van een regel
in stand te laten indien aannemelijk
is dat er geen belangen zijn geschaad,
stellende dat de belangen van de ap-
pellant niet zouden zijn geschaad
omdat deze wel had ingesproken bij
de raad. Dit betoog trof echter geen
doel, enerzijds omdat van de betref-
fende ‘burgeravond’ geen verslag was
gemaakt, en anderzijds omdat de raad
ver vóórdat de zienswijzentermijn
was afgelopen al besloot omtrent de
verklaring. De raad had aldus geen
kennis kunnen nemen van alle even-
tuele zienswijzen op het ontwerp van
de verklaring van geen bedenkingen,
en deze ook niet in de besluitvorming
betrokken.

Ook de uitspraak van 28 september
2016 gaat over de verklaring van geen
bedenkingen.9 Hier betrof het een
verklaring van geen bedenkingen in
verband met een bij de omgevingsver-
gunning aanhakende toestemming op
grond van de Flora- en faunawet. In
deze uitspraak blijkt dat het ter inza-
ge moeten leggen van het ontwerp
van de verklaring van geen bedenkin-
gen niet alleen de hiervoor besproken
gevolgen heeft voor de betrokken

bestuursorganen, maar ook gevolgen
heeft voor de aanvrager en andere
belanghebbenden. In deze casus had
de appellant geen zienswijzen naar
voren gebracht met betrekking tot de
Flora- en faunawet, dat wil zeggen
het onderwerp van de verklaring van
geen bedenkingen. De verklaring van
geen bedenkingen moet echter wor-
den gezien als een afzonderlijk besluit-
onderdeel, met als gevolg dat de ap-
pellant op de onderdelenfuik van arti-
kel 6:13 Awb stuit. Het beroep tegen
de verklaring van geen bedenkingen
als afzonderlijk besluitonderdeel is
daarom niet-ontvankelijk.

Tot slot nog een korte vooruitblik op
de Omgevingswet. Waar op dit mo-
ment de buitenplanse afwijking een
van de grootste bronnen voor de
verklaring van geen bedenkingen is,
droogt deze onder de Omgevingswet
volledig op. In de Omgevingswet be-
staat wel de buitenplanse afwijkmoge-
lijkheid, dan van het omgevingsplan,
maar daar is geen verklaring van geen
bedenkingen meer bij nodig. Het
college kan besluiten over de afwij-
king, en de raad dient deze vervolgens
in het omgevingsplan in te passen.
Overigens keren andere verklaringen
van geen bedenkingen wel terug in
de vorm van een advies met instem-
ming. Een raad die nog invloed wil
uitoefenen op de wijze waarop het
college buitenplanse afwijkingen toe-
staat, zal zich echter moeten richten
op de beoordelingsregels die in het
omgevingsplan worden opgenomen
en die het college vervolgens moet
toepassen. Daarna resteert voor de
raad alleen nog het dualisme.
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