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Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 mei 2012, nr. 9B, 
tot aanwijzing van projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
is vereist; vierde wijziging van het Delegatiebesluit 2008 
 

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2012, nr.9A;  
 
gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 17 april 2012; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet, de artikelen 2.27 en 3.11 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 6.12 van de 
Wet ruimtelijke ordening; 
 
met inachtneming van afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen de navolgende  
 

VIERDE WIJZIGING VAN HET DELEGATIEBESLUIT 2008 

Artikel I 

Artikel 7 komt te luiden: 
 
Artikel 7 Verklaring van geen bedenkingen 
1. Op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht alle projecten, waarvoor ten behoe-

ve van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht toepassing gegeven wordt aan artikel 2.12 eerste lid onder a, onder 3° van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aan te wijzen als categorie van gevallen waarvoor 
een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist, tenzij: 
- sprake is van een toevoeging van een woning in het buitengebied; 
- sprake is van verplaatsing van bebouwing op meer dan 30 meter buiten het bouwvlak; 
- sprake is van (het uitbreiden van) niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied; 
- sprake is van de vestiging van een intensief veehouderijbedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1 

van het bestemmingsplan Buitengebied. 
2. Een verklaring van geen bedenkingen is ook niet benodigd indien een project mede betrekking 

heeft op (een) andere activiteit(en) dan bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht en: 
a. op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om een omgevingsvergunning op andere gronden 

dan het bestemmingsplan geweigerd moet worden, en  
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b. de aanvrager geen verzoek heeft gedaan om een vergunning voor die activiteit(en) waarvoor 
deze niet behoeft te worden geweigerd.  

3. Aan het college wordt gedelegeerd de bevoegdheid om op grond van artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening te besluiten omtrent het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, voor 
zover dat besluit betrekking heeft op een aanvraag om omgevingsvergunning waarbij met toepas-
sing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht wordt afgeweken van het bestemmingsplan.  

4. Aan het college wordt gedelegeerd de bevoegdheid om aan het bepaalde in artikel 4:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht toepassing te geven, voor zover dat nodig is voor de beoordeling van 
onderdelen van de aanvraag om omgevingsvergunning waaromtrent een verklaring van geen be-
denkingen is vereist.  

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 7 mei 2012 
 
de griffier, de voorzitter, 
F.G.S. Droste mr. M.K.M. Stegers 
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