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Inleiding en vraagstelling 

Bij de gemeente is een bouwplan ingediend, waarmee de bestaande rode contour voor een deel wordt 
overschreden. Het plan kan alleen mogelijk worden gemaakt door een nieuw bestemmingsplan voor de 
desbetreffende locatie vast te stellen. Het vorige college van B&W was daartoe bereid, en heeft een 
ontwerpbestemmingsplan, dat het plan mogelijk maakte (een zgh. 'postzegelplan') , ter inzage gelegd. 
Over dat ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de raad ingediend.  

Het huidige college van B&W daarentegen wenst strak vast te houden aan het collegebeleid dat niet 
buiten de rode contour gebouwd mag worden. Met dat argument, alsmede onder verwijzing naar de 
ingebrachte zienswijzen, wil het college nu het ontwerpbestemmingsplan intrekken en daarmee de 
procedure stopzetten.  

Er is ambtelijke verdeeldheid over de vraag, of dat zomaar kan. Aan CMS is gevraagd, te adviseren 
over de vraag, of het college hiertoe eigenstandig kan besluiten, of dat de beslissing om het bouwplan 
al dan niet planologisch mogelijk te maken, bij uitsluiting een raadsbevoegdheid betreft. 

 

Feiten/uitgangspunten 

1. Er is geen (anterieure) overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer gesloten, waarbij 
de gemeente een inspanningsverplichting op zich heeft genomen om te komen tot de vaststelling 
van een bestemmingsplan dat het voorgenomen bouwplan mogelijk maakt.  

2. Het ontwerpbestemmingsplan "Zogweteringlaan" heeft tot en met 2 november 2017 ter inzage 
gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend.  

3. De wet verplicht de gemeenteraad binnen twaalf weken na afloop van de termijn van 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een besluit te nemen over de vaststelling van 
het plan.1 Deze termijn is in de voorliggende situatie inmiddels ruimschoots verstreken. 

 

 

                                                      
1 Art. 3.8, eerste lid, onder e, Wro. 
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Analyse 

1) In een zaak die heeft geleid tot de Afdelingsuitspraak van 4 mei 20102 kwam een 
belanghebbende bij de Afdeling in beroep tegen het niet tijdig nemen (door de betrokken 
gemeenteraad) van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Door appellante was 
geen aanvraag tot het vaststellen van het bestemminsplan ingediend. Wel was een 
exploitatieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van het plangebied en waren aanvragen 
om bouwvergunning ingediend, maar deze kwalificeerden volgens de Afdeling niet als een 
aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen. Het door de raad te nemen besluit betrof 
derhalve een ambtshalve te nemen besluit. De Afdeling droeg de raad op om binnen een 
bepaalde termijn alsnog te besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan, zulks op 
straffe van een dwangsom.3  Uit de uitspraak wordt niet duidelijk, wat de reden was dat de raad 
nog niet had beslist.  

2) In een zaak die heeft geleid tot de Afdelingsuitspraak van 20 maart 20184 had een 
initiatiefnemer aan de raad verzocht om een bestemmingsplan vast te stellen. Vervolgens was 
een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Nadat de initiatiefnemer de gemeente had 
meegedeeld dat het plan wegens economische onuitvoerbaarheid geen doorgang kon vinden, 
had het gemeentebestuur – in de woorden van de Afdeling – "de procedure tot vaststelling van 
een plan stopgezet".5 De raad had dan ook niet meer beslist omtrent de vaststelling van het plan. 
Een partij op wier gronden het voorgenomen bouwplan gedeeltelijk zou worden uitgevoerd, was 
het met deze gang van zaken niet eens en verlangde dat de raad alsnog zou besluiten omtrent de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Na ingebrekestelling kwam de appellant bij de Afdeling 
rechtstreeks in beroep tegen het niet tijdig nemen van een dergelijk besluit. De Afdeling 
beschouwde de mededeling van de initiatiefnemer aan de gemeente over het niet doorgaan van 
het project als een intrekking van het verzoek tot vaststelling van het bestemmingsplan. De 
vraag was vervolgens of de verplichting van de raad om binnen twaalf weken een besluit te 
nemen omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan ook geldt indien geen aanvraag tot 
vaststelling van een plan meer voorligt. Die vraag wordt door de Afdeling bevestigend 
beantwoord, onder verwijzing naar de uitspraak uit 2010. De Afdeling overwoog dat de situatie 
waarin een verzoek is gedaan om een plan vast te stellen, welk verzoek later is ingetrokken, 
materieel overeenkomt met de situatie waarin nimmer een verzoek tot vaststelling van een plan 
is gedaan. De Afdeling droeg de raad op straffe van een dwangsom op om voor een bepaalde 
datum alsnog een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan te nemen.6  

3) Reeds uit de uitspraak uit 2010 volgt dat de enkele omstandigheid dat een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en de gemeenteraad vervolgens niet binnen 
twaalf weken na afloop van de terinzageleggingsperiode heeft besloten omtrent de vaststelling 
van het bestemmingsplan, voert tot de conclusie dat de raad in gebreke is gebleven en dat de 
belanghebbende recht heeft op een beslissing van de raad, die zo nodig door middel van een 
rechtstreeks beroep tegen het niet tijdig beslissen en onder oplegging van een dwangsom via de 
Afdeling kan worden afgedwongen. Uit de combinatie van de uitspraken uit 2010 en 2018 blijkt 

                                                      
2 ABRvS 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3260. 
3 Ex art. 8:55d Awb (en dus niet ex art. 4:17 Awb, omdat het besluit van de raad geen beschikking betreft). 
4 ABRvS 20 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:987. 
5 Hoe dat precies in zijn werk was gegaan, vermeldt de uitspraak niet. 
6 Voor de goede orde: dat kan dus ook een besluit zijn om het bestemmingsplan niet vast te stellen. 
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verder, dat het daarbij niet uitmaakt, of er al dan niet een aanvraag aan de vaststelling van een 
bestemmingsplan ten grondslag heeft gelegen die naderhand is ingetrokken, of dat er sprake was 
van een ambtshalve voornemen tot vaststelling van een bestemmingsplan.  

4) Is een aanvraag ingediend om een bestemmingsplan vast te stellen, waaraan het 
gemeentebestuur niet wenst mee te werken, dan geldt een andere procedure. In dat geval – zo 
bepaalt artikel 3.9, eerste lid Wro – is artikel 3.8 Wro niet van toepassing. Dat betekent dat met 
betrekking tot het ontwerpbesluit tot afwijzing van de aanvraag de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (u.o.v.) van afdeling 3.4 Awb niet wordt gevolgd.7 Doordat artikel 3.8, 
eerste lid onder e Wro bepaalt dat de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn van 
terinzagelegging beslist omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan, is ook die 
termijnbepaling niet van toepassing. In plaats daarvan bepaalt art. 3.9, tweede lid Wro dat de 
gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag, tot een afwijzing van de aanvraag om een bestemmingsplan besluit. Nu de u.o.v. niet 
van toepassing is verklaard, dient tegen het afwijzingsbesluit eerst bezwaar (bij de 
gemeenteraad) te worden gemaakt. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep bij de Afdeling 
worden ingesteld.8 Ook als de gemeenteraad niet binnen de genoemde termijn van acht weken 
heeft besloten, staat daartegen beroep bij de Afdeling open, in welk kader tevens een dwangsom 
kan worden geëist. 

5) Het verschil tussen de situatie enerzijds, waarin een ontwerpbestemmingsplan ter visie is 
gelegd, en de situatie anderzijds, waarin het niet tot de terinzagelegging van een ontwerpbesluit 
komt, is daarin gelegen dat in het eerstgenoemde geval het gemeentebestuur met de 
terinzageleging te kennen geeft dat het de ontwikkeling, waarvoor planologische medewerking 
is vereist, in beginsel vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar acht. 
In het tweede geval is die "positieve grondhouding" er niet bij het gemeentebestuur, en wordt 
dus ook niet de moeite genomen om een ontwerpbesluit op te stellen en ter inzage te leggen. 
Heeft echter een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen, dan is de gemeenteraad hoe dan 
ook verplicht omtrent de vaststelling van het bestemminsplan te besluiten, zo volgt uit beide 
bovengenoemde uitspraken.    

6) In de voorliggende situatie heeft de initiatiefnemer voor zover mij bekend geen aanvraag bij de 
gemeenteraad ingediend om een bestemmingsplan vast te stellen dat het voorgenomen 
bouwplan mogelijk maakt. In dit geval is derhalve sprake van een door B&W ambtshalve 
opgevat voornemen tot vaststelling van een bestemmingsplan. Dat voornemen heeft zich 
vertaald in de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan dat de u.o.v. heeft doorlopen. 
Als B&W dan op grond van gewijzigde beleidsinzichten en/of naar aanleiding van de 
ingebrachte zienswijzen besluiten op dat voornemen terug te komen, kan daaraan mijns inziens 
op verschillende wijze vorm worden gegeven.  

7) De eerste mogelijkheid die ik zie, is dat B&W een (gemotiveerd) besluit nemen tot intrekking 
van het ontwerpbestemmingsplan, dit besluit publiceren in de Staatscourant en daarvan 
mededeling doen aan de initiatiefnemer. In dat geval zal het niet meer komen tot een 

                                                      
7 Artikel 4:7 Awb – dat bepaalt dat de aanvrager onder voorwaarden in de gelegenheid moet worden gesteld zijn zienswijze naar voren te 
brengen indien het bestuursorgaan voornemens is een aanvraag tot het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk af te wijzen - is niet 
van toepassing nu die bepaling enkel betrekking heeft op beschikkingen, en niet op besluiten van algemene strekking zoals het besluit 
omtrent vaststelling van een bestemmingsplan.   
8 O.g.v. art. 8.2 Wro staat beroep op de Afdeling open tegen een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan.  
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raadsvoorstel "omdat de stekker uit het proces is getrokken", maar dient de raad gelet op met 
name bovengenoemde uitspraak uit 2018 alsnog binnen twaalf weken na ommekomst van de 
terinzageleggingsperiode een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan te nemen. 

8) Een tweede mogelijkheid is dat B&W niet zelf direct "de stekker eruit trekken", en wél een 
raadsvoorstel formuleren, waarin wordt uiteengezet waarom B&W van oordeel is dat het 
bestemmingsplan niet zou moeten worden vastgesteld en waarbij dus aan de raad wordt 
voorgesteld om het bestemmingsplan in het geheel niet vast te stellen (dus ook niet in 
gewijzigde vorm). Ook in dat geval dient de raad een besluit te nemen binnen twaalf weken na 
afloop van de terinzageleggingsperiode.  

9) De vraag kan worden gesteld, of tegen een "intrekkingsbesluit" van B&W zoals hiervóór onder 
7 bedoeld, zelfstandig vatbaar is voor bezwaar of beroep. De vraag komt voort uit het feit dat 
artikel 6:3 Awb bepaalt dat een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit 
niet vatbaar is voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het 
voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In het licht van de hierboven genoemde 
uitspraken meen ik dat zo'n "intrekkingsbesluit" niet zelfstandig vatbaar is voor bezwaar of 
beroep. Die uitspraken maken immers duidelijk dat het enkele feit dat een 
ontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd, de verplichting voor de raad impliceert om een – 
positief dan wel negatief - besluit te nemen over de vaststelling van het bestemminsplan. Het 
besluit van B&W om "de stekker eruit te trekken" is dan ook niet op zelfstandig rechtsgevolg 
gericht. Van zo'n besluit kan niet worden gezegd dat het de belanghebbende los van het voor te 
bereiden besluit (lees: het besluit van de gemeenteraad) rechtstreeks in zijn belang treft.      

 

Conclusies 

Er is geen rechtsregel die het college van B&W verbiedt om het eerder ter visie gelegde 
ontwerpbestemmingsplan in te trekken c.q. terug te trekken. Maar dat ontheft de gemeenteraad niet 
van zijn wettelijke verplichting om binnen twaalf weken na afloop van de termijn van terinzagelegging 
(toch) een besluit te nemen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat besluit kan positief 
of negatief voor de belanghebbende uitvallen.  

Het zogeheten "intrekkingsbesluit" van B&W vormt een beslissing inzake de procedure ter 
voorbereiding van heen besluit en is niet zelfstandig appellabel, nu niet gezegd kan worden dat het de 
belanghebbende los van het voor te bereiden besluit (namelijk: het gemeenteraadsbesluit zoals zojuist 
bedoeld) rechtstreeks in zijn belang treft. Indien de raad mocht weigeren het bestemmingsplan vast te 
stellen, is dat besluit zelfstandig appellabel (beroep bij de Afdeling).  

In dit geval is de terinzageleggingstermijn allang verstreken, zonder dat de gemeenteraad binnen 
twaalf weken na afloop van de terinzageleggingstermijn een besluit omtrent de vaststelling van het 
bestemmingsplan heeft genomen. De initiatiefnemer kan de gemeenteraad in gebreke stellen om 
binnen twee weken alsnog een dergelijk besluit te nemen. Komt de raad binnen die termijn nog niet in 
actie, dan kan de initiatiefnemer tegen het uitblijven van een besluit rechtstreeks beroep instellen bij de 
Afdeling. De Afdeling kan de raad dan opdragen om binnen de daarbij gestelde termijn alsnog te 
besluiten omtrent vaststelling van het bestemminsplan Zogweteringlaan, en kan daaraan een 
dwangsom verbinden.    


