
Ingezonden stuk, tevens inspraaktekst raadsvergadering d.d.  30 november 2021 

Loenen aan de Vecht, 28 november 2021 

Geachte Raadsleden,  

In het verlengde van onze zienswijzen 22 en 23, die verwerkt zijn in de NOTA ZIENSWIJZEN, doen wij 

u bij deze de volgende informatie toekomen. Deze is afkomstig uit de notitie van de VNG 

(Vereniging Nederlandse Gemeenten) “Handreiking Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van 

het Omgevingsplan” van oktober 2020 over de werking van de nieuwe omgevingswet. 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/adviesrecht-gemeenteraad-bij-afwijkingen_oktober-

2020.pdf 

INSPRAAK TEKST & INGEKOMEN STUK 

Dit stuk is tevens onze inspraak bijdrage; wij spreken dus niet fysiek in. 

 

RESUMÉ 

Wij willen uw Raad uitdrukkelijk attenderen op het feit dat de thans voorliggende 'omgevingsvisie' 

(reeds onderdeel van de nieuwe ‘omgevingswet-procedure’) vooralsnog niet beslissingsrijp is. De 

oorzaak is het gebrek van noodzakelijke controle mechanismen in diezelfde Omgevingswet-

procedure die u als Raad van de gemeente Stichtse Vecht zou moeten hebben voordat u akkoord 

kunt gaan met deze specifieke ‘omgevings-visie’. Het is niet voor niets dat de Gemeenteraad als 

hoogst gekozen orgaan de eindverantwoording heeft voor onze leefomgeving: feitelijk geeft u bij het 

nu reeds akkoord gaan met de onderhavige omgevingsvisie deze eindverantwoording direct en 

definitief uit handen aan het College. 

De oorzaak van het gebrek betreft specifiek het niet aanwezig zijn van een uitputtende lijst van 

onderwerpen waar u als Raad het mandaat, ofwel een bindend adviesrecht over wil behouden. 

Zonder deze lijst is het college bevoegd op alle onderwerpen zelf te besluiten; waaronder de locatie 

van zonnevelden, windmolens, etc.. Feitelijk moet de Raad voorafgaand aan deze omgevingsvisie de 

Verklaring Van Geen Bedenkingen (de VVGB) herschrijven die uw adviesrecht hierin nu al vastlegt. De 

VVGB heeft onder de Omgevingswet-procedure geen waarde meer. 

DE VNG HANDREIKING ADVIESRECHT 

Uit het VNG stuk komen een aantal punten naar voren die wij onder uw aandacht willen brengen: 

“Met de omgevingsvisie en het omgevingsplan legt de raad de doelen vast en stuurt op de realisatie 

hiervan, zoals gebruikelijk is binnen een gemeente. Over initiatieven en (bouw)plannen die passen 

binnen het omgevingsplan, maar waarvoor een vergunning is vereist, geeft het college van B&W 

eenvoudig en snel uitsluitsel.” 

“Onder de huidige wetgeving kan het college van B&W uitsluitend een omgevingsvergunning voor 

een initiatief of (bouw)plan dat in strijd is met het bestemmingsplan verlenen met instemming van de 

gemeenteraad. Daarover besluit de raad met een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen”. 



“Daarvoor in de plaats komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een verzwaard, bindend 

adviesrecht voor de gemeenteraad. Het college van B&W mag daar niet van afwijken. De 

gemeenteraad geeft advies over die buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvan de raad heeft 

vastgelegd hierover gebruik te willen maken van het adviesrecht. Een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor een dergelijke activiteit kan B&W dus niet zelfstandig afdoen. Als de 

gemeenteraad een negatief advies geeft, dan mag het college de omgevingsvergunning niet 

verlenen”. 

(bovenstaande onderdeel van hoofdstuk 2 in het VNG stuk) 

“De gemeenteraad moet - vóórdat de Omgevingswet in 2022 van kracht wordt - een besluit nemen 

over de gevallen waarin hij advies wil geven. Het huidige raadsbesluit ‘aanwijzingslijst gevallen 

waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is’ vervalt. Regelt de gemeenteraad 

niets, dan hoeft B&W niet naar de raad voor activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan.” 

(Bovenstaande uit de VNG handreiking, zie hoofdstuk 3) 

Ook hoofdstuk 5 is interessant, zie het 1e punt van het 'nieuwe situatie' hoofdstuk. De Raad heeft 

deze advies-recht-regels nog niet vastgesteld. Men wordt nu echter wel gevraagd een 

'omgevingsvisie', voorheen de structuurvisie genoemd, goed te keuren. De Raad lijkt hiermee reeds 

op voorhand de zaak uit handen te geven, de Raad kan niet meer terug. 

CONCLUSIES:  

- De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie die bindend is voor het toekomstig beleid; 

- Het is onmogelijk voor de Raad om na vaststelling van de omgevingswet nog kwalificaties te 

verbinden aan het besluit tot acceptatie van deze omgevingsvisie, het huidige besluit is 

onherroepelijk; 

- Door deze omgevingsvisie zonder ´adviesrechtcondities´ vast te stellen geeft de Raad, 

conform het in hoofdstuk 2 van het VNG document gestelde, het volledige mandaat m.b.t. 

buitenplanse ontwikkelingen aan het College om autonoom te besluiten over omgevingsplan 

aangelegenheden; 

- De Raad moet voorafgaand aan de besluitvorming een lijst van bindend adviesrecht 

samenstellen; de omgevingsvisie is op dit moment niet besluitrijp omdat de Raad de adviesrecht 

regels niet heeft vastgesteld (zie vet gedrukte tekst). 

SUGGESTIE: 

Wij menen dat alle fracties die deel uitmaken van de komende gemeenteraadsverkiezingen een 

wensenlijst hebben die integraal aan het College kan worden aangeboden als basis voor de lijst van 

adviesrecht. Het heeft dus zin de besluitvorming tot na de ze verkiezingen uit te stellen.  

Hoogachtend, 

ing. Hendrik Land en N.P.A. Bos 

Kerklaan 34 & 13 
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