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 Projectafwijkingenbesluit Spijkweg 36 te Biddinghuizen 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Te verklaren op grond van art. 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht dat een 

verklaring van geen bedenkingen conform art. 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht 
niet vereist is voor het wijzigen van het gebruik en het plaatsen van een geluidsscherm 
aan de Spijkweg 36 te Biddinghuizen. 

2. Geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde projectafwijkingsbesluit vast te stellen. 
 
 
INHOUD 

INLEIDING 

In het voorjaar van 2014 is Het Colombinehuis aan de Spijkweg 36 te Biddinghuizen failliet 
gegaan. Hierdoor staan de gebouwen leeg. De eigenaar van de panden wil zo snel mogelijk 
komen tot een andere invulling van de gebouwen. De eigenaar heeft in 1e instantie een principe 
verzoek ingediend om de gebouwen te mogen gebruiken voor zorg. Op 2 mei heeft het college 
ingestemd met dit verzoek. Vervolgens is er een bestemmingsplan opgeteld. Met dit plan heeft 
het college op 7 juni ingestemd. Dit plan doorloopt op dit moment de inspraak en vooroverleg 
fase. 
 
Het genoemde bestemmingsplan is breder dan alleen Spijkweg 36. Deze locatie staat echter 
leeg. De eigenaar heeft op dit moment een geïnteresseerde die zo snel mogelijk de 
leegstaande panden in gebruik wil nemen. Om dit mogelijk te maken is een projectafwijkingen 
besluit een goede optie. 
 
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 
Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 is het projectbesluit uit de Wro volledig 
verdwenen. Als een ontwikkeling afwijkt van het bestemmingsplan en het niet via een binnen- of 
buitenplanse afwijkingsprocedure mogelijk is, kan medewerking worden verleend via een 
omgevingsvergunning (in dit geval ook wel projectafwijkingsprocedure genoemd) die is voorzien 
van een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” (vvgb) conform art. 6.5 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor).  
 
De afgifte van projectafwijkingsbesluit is een bevoegdheid van het college. Voorafgaand aan 
dat besluit moet er een vvgb zijn afgegeven door uw gemeenteraad. Een vvgb mag alleen 
worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Bor). Het 
verstrekken van een vvgb kan de raad niet aan het college delegeren. Wél kan de raad 
verklaren dat voor bepaalde projecten een vvgb niet noodzakelijk is (artikel 6.5 lid 3 Bor).  
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In september 2013 heeft uw gemeenteraad voor een aantal zaken op voorhand verklaard dat 
daar een vvgb niet noodzakelijk is. Deze aanvraag past echter niet in deze lijst omdat deze 
afwijking van het bestemmingsplan niet in een eerder door de raad vastgesteld document 
voorkomt. Dit is de reden dat dit plan wel aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd. 
 
Door op voorhand voor bepaalde ontwikkelingen te verklaren dat er geen ruimtelijke bezwaren 
zijn kan er een tijdswinst in de ruimtelijke procedure worden geboekt van 8 à 10 weken. Binnen 
de proceduretijd die de Wabo beschikbaar stelt voor een projectafwijkingsbesluit, namelijk 26 
weken, maakt deze tijdswinst een groot verschil. Hierdoor is er bijvoorbeeld meer tijd 
beschikbaar voor het plegen van vooroverleg met de provincie en de overige instanties.  
 
In het kader van art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht (Bor) is daarom het voorstel om ten 
behoeve van het wijzigen van het gebruik en het plaatsen van een geluidsscherm aan de 
Spijkweg 36 te Biddinghuizen te verklaren dat de raad een verklaring van geen bedenkingen 
niet noodzakelijk acht.  

 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Dit projectafwijkingsbesluit biedt de juridisch planologische basis 
In het geldende bestemmingsplan Randmeerzone (8060) is de bestemming Recreatieve 
Doeleinden. Het nieuwe gebruik is echter zorg. Omdat er aan de functie zorg zwaardere eisen 
worden gesteld is de bouw van een geluidsscherm langs de Spijkweg noodzakelijk. Daarom 
wordt verzocht om een functie wijziging en de bouw van een geluidsscherm. Om deze 
aanvraag toch mogelijk te maken kan een projectafwijkingsprocedure worden toegepast. 
Voorwaarde is dat een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bijgevoegd. Deze ruimtelijke 
onderbouw zit bij de aanvraag omgevingsvergunning. 
Overigens is onderdeel van deze vergunning ook de brandveiligheid. De gebouwen zullen 
moeten voldoen aan de strengere eisen voor een zorginstelling. 

 
1.2 Dit is de eerste stap in de procedure. 
Het projectafwijkingsbesluit zal in het kader van artikel 6.18 van de Bor (Besluit 
omgevingsrecht) en artikel 3.1.1. Bro (Besluit ruimtelijke ordening) worden aangeboden aan de 
vooroverlegpartners. 
 
1.3 Door te verklaren dat er geen vvgb noodzakelijk wordt geacht kan er een tijdswinst van 8 à 
10 weken optreden.  

  Deze tijdswinst is essentieel in de proceduretijd die er staat voor een 
projectafwijkingsprocedure (26 weken).  
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