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1. Inleiding 

De raad komt beleidsvrijheid toe bij het besluit tot het vaststellen van een bestemmingsplan. 

Daaronder wordt mede begrepen te besluiten over een aanvraag tot herziening van een 

bestemmingsplan. Recent zijn meerdere herzieningsverzoeken ingediend die tot een afwijzing 

hebben geleid.  

 

De vergaderfrequentie van de raad in combinatie met de doorlooptijd van de procedure van 

een raadsnota maakt dat bij een afwijzing van een dergelijk verzoek nauwelijks tot niet aan 

de wettelijk gestelde beslistermijn van acht weken kan worden voldaan. Dit geeft aanleiding 

te bezien of de besluitvorming tot afwijzing van een herzieningsverzoek door mandatering 

aan het college versneld kan worden. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Aan het college mandaat te verlenen om namens de raad een aanvraag tot herziening 

van een bestemmingsplan af te wijzen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met het voorstel wordt beoogd te komen tot een snelle en efficiënte besluitvorming waarbij 

de raad aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.  

 

4. Argumenten 

Een raadsbesluit tot weigeren van een herziening is een relatief zware procedure in 

verhouding tot de aard en omvang van het verzoek.  

Een verzoek tot herziening van een bestemmingsplan betreft doorgaans een initiatief van 

beperkte omvang. Een aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een interne ketenafspraak, 

vastgelegd om ruimtelijke initiatieven te beoordelen. Een afwijzingsbesluit kan vervolgens 

eenvoudig en snel in mandaat worden genomen.  

 

Een in mandaat genomen weigeringsbesluit laat zich goed vergelijken met het weigeren van 

een aanvraag tot het nemen van een ‘Wabo-projectbesluit’, dat een bevoegdheid van het 

college is.  

 

Hiermee kan worden voldaan aan de in Wet ruimtelijke ordening gestelde beslistermijn.  

Artikel 3.9 lid 2 Wro bepaalt dat de raad zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen acht 

weken, moet beslissen tot afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te 

stellen. Door het afwijzingsbesluit in mandaat te laten nemen kan het besluit binnen de 

gestelde termijn worden genomen.  

 

Artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verzet zich niet tegen mandatering 

van de bevoegdheid tot het afwijzen van een aanvraag om herziening van een 

bestemmingsplan.  

Deze uitleg is bij uitspraak d.d. 8 mei 2013(201205810/1/R2) door Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd. 
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5. Kanttekeningen 

- 

 

6. Uitvoering 

Van dit besluit wordt een kennisgeving gepubliceerd in het GVOP. 

 

 

7. Bijlagen 

- 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Aan het college mandaat te verlenen om namens de raad een aanvraag tot herziening 

van een bestemmingsplan af te wijzen.  

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

De griffier    De voorzitter 

 


