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Aan de gemeenteraad 
Voorgesteld Besluit 
1. Het besluit van 22 november 2011 m.b.t. de “Algemene Verklaring van geen

Bedenkingen omgevingsvergunning” met daarin de lijst met categorieën van gevallen
als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geen
Verklaring van geen Bedenkingen van de gemeenteraad vereist is, in te trekken;

2. op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit ruimtelijke ordening de bijgevoegde
“Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” met lijst van categorieën vast te stellen;

3. te bepalen dat uw besluit op de dag na de openbare bekendmaking in werking treedt en
dat dit besluit van toepassing is op verzoeken die na de dag van de bekendmaking
worden ingediend, dan wel op verzoeken om omgevingsvergunning die op een eerdere
datum zijn ingediend en waarvan nog geen ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is
gelegd conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Samenvatting 
Een Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) is vereist om een omgevingsvergunning met 
afwijking van het bestemmingsplan te kunnen verlenen voor de bouw van 40 tijdelijke 
woningen voor starters en (dreigend) daklozen op sportpark “De Heul” in Loenen aan de 
Vecht. Uw gemeenteraad heeft op 22 november 2011, conform artikel 6.5 van de Bor, een 
“Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” vastgesteld. Voor gevallen die voldoen aan 
de voorwaarden van deze algemene verklaring hoeft geen afzonderlijke VVGB 
aangevraagd te worden. Het bovengenoemde project valt hier echter niet onder. Voor een 
soepele en verkorte vergunningsprocedure is het noodzakelijk dat het project hier alsnog 
onder valt. Daarom wordt uw raad gevraagd om, vooruitlopend op een definitieve aanvraag 
omgevingsvergunning, de bouw van maximaal 40 tijdelijke woningen voor starters en 
(dreigend) daklozen toe te voegen aan de “Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” 
zoals vastgesteld in 2011.  

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
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Raadsvoorstel 

Onderwerp 
Aanpassing “Algemene Verklaring van geen 
Bedenkingen” ten behoeve van tijdelijke woningbouw op 
sportpark “de Heul” in Loenen aan de Vecht 

Begrotingswijziging 
Nee 

Datum raadsvergadering 
7 maart 2023

Portefeuillehouder 
C. van Vliet
Organisatie onderdeel
Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling
E-mail opsteller
jacqueline.schmitz@stichtsevecht.
nl
Telefoonnummer opsteller
+31346254809
Registratie nummer
238294

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl


Pagina 2 van 6 

   
Bijlagen 
1. Algemene verklaring van geen Bedenkingen omgevingsvergunning 2011 
2. Stand van zaken nadere uitwerking businesscase 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel is het faciliteren van een snelle en efficiënte ruimtelijke procedure om uiteindelijk 
een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de bouw van maximaal 40 tijdelijke 
woningen voor starters en (dreigend) daklozen, voor de maximiale duur van 15 jaar, op 
sportpark “De Heul” in Loenen aan de Vecht. Dus, geen lange ruimtelijke procedure 
inclusief VVGB, want anders loopt de gemeente € 1,3 miljoen aan subsidie mis en daarmee 
is het project ook direct van de baan.  
 
Het college heeft op 6 september 2022 een businesscase hierover voorgelegd aan de 
commissies van fysiek en sociaal domein. In de businesscase is aangegeven dat er nog 
een aantal zaken nader uitgewerkt en onderzocht dienen te worden voordat het project kan 
starten. In de bijlage vindt u de huidige stand van zaken rondom deze nadere uitwerking. 
 
Het beoogd maatschappelijk effect is de huisvesting van aandachtsgroepen, waaronder 
starters en daklozen. Aanleiding is het grote tekort aan sociale huurwoningen. Door de 
bouw van tijdelijke woningen wordt als het ware een flexibele schil rondom de reguliere 
woningmarkt gemaakt.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Het college is het bevoegde bestuursorgaan om een besluit te nemen op 
een aanvraag om een omgevingsvergunning, ook als deze in strijd is met het 
bestemmingsplan. Echter op basis van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
moet de gemeenteraad een VVGB afgeven voordat het college een omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan kan verlenen. In het kort gezegd, u moet als 
raad aangeven geen bezwaren te hebben voordat het college een besluit kan nemen. Op 
grond van artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo blijft de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure onverminderd van toepassing als een verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. 
 
In artikel 6.5 Bor is bepaald dat de gemeenteraad gevallen kan aanwijzen waarin deze 
verklaring van de raad niet is vereist. Uw gemeenteraad heeft daarom op 22 november 
2011 een “Algemene Verklaring van geen Bedenkingen”. Het college kan dan, onder 
verwijzing naar deze algemene verklaring, beschikken op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning, ook als deze in strijd is met het bestemmingsplan. 
 
Beleidsmatig heeft de gemeente de ambitie om passende en betaalbare woningen te 
realiseren en te experimenteren met nieuwe woonvormen. De gemeente wil proberen een 
behoorlijke inhaalslag te maken door het versneld realiseren van grote aantallen nieuwe 
woningen voor onze eigen bevolking en voor de regio in de periode tot 2030 en daarna. 
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Argumenten 
De gemeente wil medewerking te verlenen aan een ‘Gemengd wonen project voor starters 
en (dreigend) daklozen’ in Loenen aan de Vecht. Om hier 40 flexibele woonunits te plaatsen 
en in gebruik te nemen is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Met een tijdelijke 
vergunning wordt vrijstelling verleend van het bestemmingsplan. De gemeente kan deze 
vrijstelling voor maximaal 10 jaar afgeven. Maar de corporaties hebben minimaal 15 jaar 
nodig om de aanschaf van de woonunits financieel haalbaar te maken.  
 
Om toestemming te geven voor een langere instandhoudingstermijn dan 10 jaar heeft het 
college de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gevraagd om artikel 6 van 
het besluit uitvoering Crisis en Herstelwet van toepassing te verklaren. Dit artikel valt onder 
artikel 2.4 (innovatieve experimenten) van de Crisis- en Herstelwet. Indien deze van 
toepassing wordt verklaard kan de gemeente medewerking verlenen aan een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor 15 jaar. Er dient vervolgens een omgevingsvergunning te 
worden aangevraagd. Het college is bevoegd om hierover te beslissen maar dient 
voorafgaand wel een VVGB aan uw raad te vragen, tenzij het beoogde project valt onder 
een categorie van gevallen die is opgenomen in de Algemene Verklaring van geen 
Bedenkingen.  
 
Hoge urgentie 
De grote behoefte aan woningen voor starters en bijzondere doelgroepen, in dit geval 
(dreigend) daklozen vraagt om innovatieve oplossingen en een flexibele werkwijze. Het 
efficiënt inrichten en voorbereiden van de ruimtelijke procedure vormt daar onderdeel van. 
Met toepassing van de Crisis- en Herstelwet kunnen gemeenten gebruik maken van de 
reguliere procedure om toestemming te verlenen voor de bouw van tijdelijke woningen. Met 
deze relatief kortere procedure wordt tegemoetgekomen aan de urgentie van de 
voorgenomen ontwikkeling en de grote vraag naar tijdelijke woningen.  
 
Efficiënte procedure 
In gevallen dat niet voldaan kan worden aan de geldende “Algemene Verklaring van geen 
Bedenkingen” moet in principe afzonderlijk een VVGB aangevraagd worden. Dit gebeurt in 
de regel aan de hand van een volledig uitgewerkte aanvraag omgevingsvergunning. Het 
plan voor “Gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen” voldoet niet aan 
de “Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” omdat er meer dan 5 woningen gebouwd 
worden. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding en verdere uitwerking van het plan. 
Vooroverlegpartners en omwonenden worden hierbij betrokken. Echter kunnen wij op dit 
moment nog niet beschikken over een definitief uitgewerkt plan of een aanvraag 
omgevingsvergunning.  
 
Om de verdere procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt uw raad daarom 
voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning gevraagd de “Algemene Verklaring 
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van geen Bedenkingen” (raadsbesluit 22 november 2011) aan te passen ten behoeve van 
dit project. U wordt gevraagd om in de “Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” op te 
nemen dat voor maximaal 40 tijdelijke woningen voor starters en (dreigend) daklozen op 
sportpark “De Heul” geen VVGB vereist is. Daarmee mandateert u het college voor de 
afhandeling van een toekomstige aanvraag voor tijdelijke woningen op sportpark “De Heul”. 
De behandeltermijn van de aanvraag omgevingsvergunning kan daarmee aanzienlijk 
verkort worden. Want dan hoeft er geen uitgebreide procedure gevolgd te worden van 6 tot 
9 maanden en kan volstaan worden met een reguliere procedure van 8 weken. Het spoedig 
doorlopen van de procedure is noodzakelijk om blijvend aanspraak te kunnen maken op de 
in het vooruitzicht gestelde rijkssubsidies/projectbudgetten van ca. € 1,3 miljoen. Binnen de 
procedure blijven de bezwaar- en beroepsmogelijkheden van belanghebbenden, waaronder 
omwonenden, behouden.  
 
Voor de volledigheid wordt direct gevraagd om de “Algemene Verklaring van geen 
Bedenkingen” te actualiseren door de verwijzing naar de Structuurvisie te veranderen in 
Omgevingsvisie. Uw gemeenteraad heeft immers de Omgevingsvisie vastgesteld. 
 
Kanttekeningen 
Er is nog geen uitgewerkt definitief ontwerp/ ruimtelijk plan. Overleg met omwonenden, 
vooroverlegpartners en andere belanghebbenden kan nog gevolgen hebben voor de 
definitieve uitwerking en voortgang van het plan. 
 
Communicatie 
In februari 2023 wordt een bewonersavond georganiseerd. Daar zullen we over 
verschillende onderwerpen informatie verstrekken. De ruimtelijke procedure maakt hier 
onderdeel van uit. Belanghebbenden zullen geïnformeerd worden over het verzoek om de 
“Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” aan te passen. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. Het plan zal nog verder 
uitgewerkt moeten worden. Uw raad wordt hier nog nader over geïnformeerd. Gedurende 
de ruimtelijke procedure kunnen belanghebbenden gebruik maken van de geldende 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden.   
 
Het project staat onder grote tijdsdruk. In principe moet in juli 2023 de huisvesting van de 
doelgroepen starten, anders komen de beschikbare projectgelden in gevaar. Hierover staan  
wij in nauw contact met de regionale projectleider van “Living lab – eerst een thuis”, zodat 
zichtbaar is hoe serieus de gemeente hiermee aan de slag is en daardoor de projectgelden 
behouden blijven. Daarnaast is het belangrijk dat de procedures voor het afgeven van een 
omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk worden opgestart en doorlopen want daarna kan 
pas de aankoop van de woonunits en het bouw- en woonrijp maken in gang gezet worden. 
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24 januari 2023 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
wnd. Gemeentesecretaris    Burgemeester 
drs. M.J.J. Rommers    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023; 
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 21 februari 2023; 

 
Besluit 
1. Het besluit van 22 november 2011 m.b.t. de “Algemene Verklaring van geen 

Bedenkingen omgevingsvergunning” met daarin de lijst met categorieën van gevallen 
als bedoeld in artikel 6.5, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) waarvoor geen 
Verklaring van geen Bedenkingen van de gemeenteraad vereist is, in te trekken; 

2. op grond van artikel 6.5, derde lid, Besluit ruimtelijke ordening de bijgevoegde 
“Algemene Verklaring van geen Bedenkingen” met lijst van categorieën vast te stellen; 

3. te bepalen dat uw besluit op de dag na de openbare bekendmaking in werking treedt en 
dat dit besluit van toepassing is op verzoeken die na de dag van de bekendmaking 
worden ingediend, dan wel op verzoeken om omgevingsvergunning die op een eerdere 
datum zijn ingediend en waarvan nog geen ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is 
gelegd conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346  F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Wijziging Algemene Verklaring van geen Bedenkingen 
omgevingsvergunning 
 
Begrotingswijziging 
Nee 
 
Datum raadsvergadering 
7 maart 2023 
 
Commissie 
21 februari 2023 

Registratie nummer 
238294 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Algemene Verklaring van geen Bedenkingen Omgevingsvergunningen 
 

De raad besluit: 
 
I. het College van Burgemeester en Wethouders te mandateren om aanvragen voor 

omgevingsvergunningen  met betrekking tot het toepassen van een activiteit op 
grond van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3° Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht te beoordelen op ontvankelijkheid; 
 

II. dat voor de volgende categorieën van gevallen geen verklaring van geen 
bedenkingen is vereist: 

a. in geval van projecten die in overeenstemming  zijn met door de 
gemeenteraad aanvaard gemeentelijk beleid vastgelegd in een gemeentelijk 
beleidsdocument, waarin specifieke ruimtelijke onderwerpen zijn geregeld en die 
door de raad zijn goedgekeurd als basis voor de verklaring; 
b. in geval van realisering, verandering, vervanging en uitbreiding van 
woningen / woongebouwen met bijbehorende bouwwerken, ongeacht de 
maatvoering tot een maximum van 5 woningen; 
c. in geval van de bouw van maximaal 40 tijdelijke woningen voor starters en 
(dreigend) daklozen voor een maximale duur van 15 jaar op het sportpark “De 
Heul” in Loenen aan de Vecht; 
d. in geval van realisering van functiewijzigingen van bestaande opstallen met 
bijbehorende gronden, de daaruit voorkomende  bouwactiviteiten alsmede 
uitbreiding van bestaande functies. In geval van woningen geldt dat het 
voorgestelde project niet in strijd mag zijn met het onder b genoemde aantal. In 
geval van kantoren geldt dat het bruto vloeroppervlak in het voorgestelde project 
de 1500 m2  niet te boven mag gaan. Deze categorie is niet van toepassing  in 
geval van volumineuze detailhandel; 
e.  in geval van realisering, verandering, vervanging en uitbreiding van 
bouwwerken ten behoeve van sport, maatschappelijke doeleinden, recreatie of 
cultuur, zoals een school- of kerkgebouw,  kinderdagverblijf I buitenschoolse 
opvang met bijbehorende voorzieningen. Deze categorie is niet van toepassing 
in geval van een jongerenhangplek; 
f. in geval van het gebruiken van gronden, wateren en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde ten behoeve van woondoeleinden,  parkeren, maatschappelijke 
voorzieningen, verkeersdoeleinden,  tuin- en groenvoorzieningen,  recreatie; 
g. in geval van het verbeteren c.q. aanpassen van bestaande weg-, water-, 
parkeer-, fiets- en groenvoorzieningen  van lokale aard inclusief bijbehorende  
bouwwerken, waaronder begrepen beschoeiingen, steigers, sluizen en gemalen; 
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h. in geval van het realiseren van openbare nutsvoorzieningen,  mits de inhoud
van de bebouwing de 250 m3 niet te boven gaat en het beoogde gebruik in
relatie tot de omgeving niet hinderlijk van aard is;
i. in geval van het realiseren van kleinschalige voorzieningen van algemeen
belang, zoals bergbezinkbassins,  gemalen en sluizen, fietsstallingen,  toiletten
en voorzieningen voor afvalinzameling.

III. dat het gebruik van de verklaring van geen bedenkingen voor onder II genoemde
categorieën is uitgesloten wanneer een van de volgende criteria van toepassing  is:

a. indien het initiatief niet passend is in de vigerende gemeentelijke
Omgevingsvisie;

b. indien het noodzakelijk is dat voor het initiatief een milieueffectrapport of een
milieueffectbeoordeling  op grond van de Wet milieubeheer wordt opgesteld;

c. indien er op grond van artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening
een exploitatieplan  moet worden opgesteld en er geen toepassing  kan
worden gegeven aan artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening;

d. indien de ontwikkeling de schaal of de structuur van het buitengebied, de
kleine kernen, de buurt of wijk overschrijdt;

e. indien blijkt dat de realisering planschade kan veroorzaken (als bedoeld in
artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening) én de aanvrager niet bereid is
deze schade voor rekening te nemen.

IV. dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

7 maart 2023 

Griffier 
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter 
drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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