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Geachte heer Vogel, 

 

Hierbij sturen wij u de beantwoording van de vragen van D66 over de toepassing van de 

coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. 

 

 

Artikel 43 SCHRIFTELIJKE 

VRA(A)G(EN) 

AAN 

 

 

het college 

ONDERWERP Gemeentelijke coördinatieregeling Wro artikel 3.30 

INDIENER VRA(A)G(EN) Harry Vogel 

Datum indiening 22 september 2020  

 

 

Inleiding en aanleiding 

De directe aanleiding is de agenda van de raad van 15 september 2020 waarin aan de raad als 

hamerstuk werd voorgesteld in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld 

in de Wro afdeling 3.6. artikel 3.30. Een voorstel met een beperkte invloed van de raad en dan niet 

alleen omdat het als hamerstuk wordt voorgelegd. Buiten een voor of tegen is slechts een 

amendement op het raadsbesluit mogelijk.  

De raad heeft nog wel de bevoegdheid tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Dat is slechts een 

vaststelling omdat ook daarbij procesmatig niet meer dan een voor of een tegen mogelijk is, al dan niet 

met een beperkte invloed middels een amendement. Anders is er het risico dat de gehele procedure 

overnieuw moet en de kosten –ook met name voor initiatiefnemer- oplopen.   

 

Wro afdeling 3.6 

artikel 3.30 lid 1 luidt als volgt: 

1. Bij besluit van de gemeenteraad kunnen gevallen of categorieën van gevallen worden 

aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk 

beleid het wenselijk maakt dat: 

a. de voorbereiding en bekendmaking van nader aan te duiden, op aanvraag of 

ambtshalve te nemen besluiten worden gecoördineerd, of 
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b. etcetera 

 

artikel 3.31 luidt als volgt: 

1. In door de gemeenteraad met toepassing van artikel 3.30 aangewezen gevallen bevorderen 

burgemeester en wethouders een gecoördineerde voorbereiding etcetera 

 

D66 is bekend met de procedurele voordelen van de coördinatieregeling maar ook met de nadelen. 

Voor D66 is het echter ook duidelijk dat niet iedere casus/dossier zich leent voor een raadsbesluit over 

toepassing van de coördinatieregeling. Wanneer wel en wanneer niet is dan de vraag (qua proces en 

inhoud)?  

 

Bij D66 is geen raadsbesluit bekend die gaat over de gevallen of categorieën van gevallen waarin het 

college bevoegd wordt tot toepassing van de coördinatieregeling.  

 

 

Vraag 1 

Is er een besluit van de gemeenteraad als bedoeld in de Wro artikel 3.30?  

 

Antwoord 

Op grond van artikel 3.30 Wro kan men bepaalde besluiten, zoals een omgevingsvergunning, 

coördineren met het vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan. De (ontwerp)besluiten worden dan 

gezamenlijk ter inzage gelegd. De bezwaarmogelijkheden tegen de omgevingsvergunning komen te 

vervallen; alle besluiten kunnen in één keer worden voorgelegd aan de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Deze behandelt de besluiten als één besluit en moet binnen zes maanden na 

ontvangst van het verweerschrift beslissen op het beroep. Hierdoor kan behoorlijke tijdwinst worden 

geboekt. 

 

Er is al enkele keren door de gemeenteraad een besluit genomen als bedoeld in artikel 3.30 Wro. 

Bijvoorbeeld op 14 mei 2019 (coördinatiebesluit Delftweg 15 Tuitjenhorn) en recent op 15 september 

2020 (coördinatiebesluiten Achterweg 17 Callantsoog en Gedempte Gracht 54 Schagen). Alle keren 

werd steeds één individueel geval (nl. het betreffende project) aangewezen. Er is geen raadsbesluit 

waarin categorieën van gevallen zijn aangewezen. 

 

 

Vraag 2 

Als er een dergelijk besluit is (bij ons onbekend): op welke gronden vallen de dossier/casussen uit de 

raad van 15 september 2020 binnen dat besluit? 

 

Antwoord 

Zoals gezegd bestaat een dergelijk raadsbesluit, waarbij categorieën van gevallen zijn aangewezen, 

niet.  

 

 

Vraag 3 

Als er geen besluit ex Wro artikel 3.30 is:  

- waarom is aan de raad nooit een voorstel gedaan over “gevallen en categorieën van 

gevallen” van casussen die in aanmerking kunnen komen voor toepassing van de 

coördinatieregeling? 

- welke overwegingen heeft het college gemaakt om de raad voor te stellen in te stemmen 

met de coördinatieregeling voor de dossiers van 15 september 2020? 

 

 

Antwoord 

Zoals gezegd is de raad enkele keren voorgesteld om voor een individueel geval de 

coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Er is tot op heden nooit aanleiding geweest om 

categorieën van gevallen aan te wijzen. Er wordt ook niet vaak gebruik gemaakt van de 

coördinatieregeling. Veel initiatiefnemers hebben liever eerst een onherroepelijk bestemmingsplan 

voordat zij een omgevingsvergunning gaan aanvragen. Bovendien: als er geen bezwaar/beroep tegen 
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een bepaald project wordt verwacht, is de tijdwinst die men kan boeken niet heel groot. 

 

Bij de dossiers van 15 september 2020 hebben de initiatiefnemers en het college samen geconcludeerd 

dat gecoördineerde besluitvorming het meest efficiënt en snel zou zijn. Daarom is de raad voorgesteld 

in te stemmen met de coördinatieregeling. 

 

 

Vraag 4 

Kan het college aangeven welke overwegingen zij heeft gemaakt om uit een oogpunt van een 

zorgvuldige procesmatige benadering naar de raad voor te stellen in te stemmen met een 

coördinatieregeling zonder die eerst te agenderen voor de Oordeelsvormende vergadering 

voorafgaand aan de raad van 15 september 2020?  

 

Antwoord 

Het betreft in feite een puur procedurele kwestie. Het raadsbesluit om de coördinatieregeling van 

toepassing te verklaren op een bepaald project betekent niets meer dan dat de besluitvorming over 

dat project gecoördineerd plaatsvindt. Instemmen met toepassing van de coördinatieregeling 

betekent niet automatisch dat de raad instemt met het bestemmingsplan zelf (dit is meestal ook nog 

helemaal niet opgesteld op het moment van het besluit over de coördinatieregeling). De inhoudelijke 

behandeling van het bestemmingsplan door de raad en de besluitvorming daarover volgt in een later 

stadium, nadat een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en ter inzage heeft gelegen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 

 


