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 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) voor projectafwijkingsbesluit Kubbeweg 17 (OV2014-
 0384 en OV2014-0423) 
 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

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

van geen bedenkingen (vvgb) conform art. 6.5 lid 1 Bor niet vereist is voor de uitbreiding 
van een opslagloods aan de Kubbeweg 17 te Biddinghuizen; 

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

INLEIDING 

Door de heer Van Tilburg is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een 
uitbreiding van een opslagloods met een dakhelling van 15 graden. Een bestaande 
landbouwschuur van 500 m2 wordt gesloopt en hiervoor wordt een grotere opslagloods van 950 
m2 teruggeplaatst. De wens tot her- en nieuwbouw betekent voldoende koelcapaciteit voor de 
bedrijfsdoeleinden. De locatie van die nieuwe gebouw is weergegeven op onderstaande 
afbeelding.  
 

 
 
Het herbouwen van een opslagloods van 500 m2 past qua oppervlakte binnen de regels van het 
geldende bestemmingsplan “Buitengebied (9010)”. De uitbreiding met 450 m2 is strijdig met het 
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bestemmingsplan. Daarnaast is de dakhelling van 15 graden van het nieuw te bouwen gebouw 
strijdig. Dit omdat niet meer mag worden gebouwd dan dat aan bestaand oppervlak aan 
bebouwing aanwezig is en de dakhelling moet maximaal 20 graden zijn. 
 
Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn er geen mogelijkheden voor een binnenplanse 
afwijking voor het realiseren van de gewenste uitbreiding. Met behulp van een 
projectafwijkingsbesluit kan de omgevingsvergunning voor de uitbreiding wel mogelijk worden 
gemaakt.  
 
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 
Met de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 is het projectbesluit uit de Wet ruimtelijke 
ordening (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 Bor.  
 
De afgifte van projectafwijkingsbesluit is een bevoegdheid van het college. Voorafgaand aan 
dat besluit moet er een vvgb zijn afgegeven door de 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). Dit 
heeft de gemeenteraad gedaan voor een aantal categorieën. Dit bouwplan valt buiten deze 
categorieën. 
 
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.  
 
In het kader van art. 6.5 lid 3 Bor is daarom het voorstel om, ten behoeve van de uitbreiding van 
een opslaglood op Kubbeweg 17 te Biddinghuizen, te verklaren dat de raad een vvgb niet 
noodzakelijk acht.  
 
ARGUMENTEN 

1.1. Het project doet geen afbreuk aan een goede ruimtelijke ordening. 
De uitbreiding van de opslagloods vindt plaats binnen het huidige bouwperceel (erf), 
zoals op de afbeelding is te zien. Het gebruik van de opslagloods is voor de bestaande 
activiteiten: opslag en bewerking van pootaardappelen en andere agrarische producten. 
De dakhelling van de te bouwen opslagloods sluit aan op de dakhelling van de 
bestaande bedrijfsbebouwing, namelijk 15 graden. Visueel ontstaat een gelijke 
ruimtelijke eenheid. 
Het plan past binnen de beleidsuitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan voor 
het buitengebied. Het nieuwe oppervlakte aan bebouwing past binnen de bestemming 
“Bedrijf – Agrarisch hulp- en nevenbedrijf”. Dit geldt ook voor de dakhelling. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit plan stellen wij voor een 
projectafwijkingsbesluit te doorlopen voor dit bouwplan. Voor dit project is een 
ruimtelijke onderbouwing geschreven, welke bij dit voorstel is gevoegd. 
 

1.2. Door te verklaren dat er geen vvgb noodzakelijk is voor dit project kan er tijdwinst van 8 à 
10 weken worden behaald. 
De tijdswinst is essentieel in de proceduretijd die er staat voor een 
projectafwijkingsprocedure (26 weken). Bovendien heeft de aanvrager belang bij een 
snelle vergunning verlening om zo op tijd voldoende koelcapaciteit te hebben.  
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2.1. Een exploitatieplan vaststellen is overbodig 

De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is 
voorgenomen, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro in samenhang met artikel 6.12 lid 1 
Wro. In onderhavig geval is sprake van bouwplan dat buiten artikel 6.2.1 Bro valt.  
De kosten die de gemeente maakt, zijn beperkt tot het toetsen en in procedure brengen 
van het projectafwijkingsbesluit. Deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer door 
middel van leges. Eventuele planschade komt voor rekening van de ondernemer en is 
gewaarborgd middels een planschadeovereenkomst. 

 
 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris burgemeester 
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