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Geachte heer, mevrouw. 

Op 13 januari 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over de 
aanwijzingen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) nodig is op grond van artikel 6.5. derde lid, Bor (raadsvoorstel 2010.0037928). 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag: 
In oktober 2010 is bovengenoemd raadsvoorstel aangenomen waarin tevens is opgenomen 
dat de Raad jaarlijks zal worden geïnformeerd over de toepassing. Tot op heden heeft de 
Raad deze informatie niet mogen ontvangen. 
Het CDA verzoekt om de informatie over verleende omgevingsvergunningen waarvoor geen 
vvgb benodigd is geweest over de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 naar de Raad te sturen. 

Antwoord: categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen benodigd 
is: 
1. Stedelijk gebied (het gebied gelegen binnen de bebouwde kom op basis van de 

gemeentelijke Bouwverordening): 
a. concrete bouwplannen die voorzien in uitbreiding en/of verbouwing van bestaande 

functies. Hieronder mede begrepen nieuwbouw op basis van het geldende 
bestemmingsplan, waarbij ten opzichte van de bouwmogelijkheden van het geldende 
bestemmingsplan wordt afgeweken van situering van het bouwvlak en de 
stedenbouwkundige opzet van de bebouwing; 

b. functiewijziging van bestaande bouwwerken en terreinen; 
c. projecten die voorzien in het houden van evenementen; 
d. projecten voor de inrichting van de openbare buitenruimte. 
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2. Landelijk gebied (het gebied gelegen buiten de bebouwde kom op basis van de 
gemeentelijke bouwverordening); 
a. concrete bouwplannen die voorzien in uitbreiding en/of verbouwing van bestaande 

niet agrarische functies. Hieronder mede begrepen nieuwbouw op basis van het 
geldende bestemmingsplan, waarbij ten opzichte van de bouwmogelijkheden van het 
geldende bestemmingsplan wordt afgeweken van situering van het bouwvlak en de 
stedenbouwkundige opzet van de bebouwing; 

b. het uitbreiden van agrarische bedrijfsbebouwing in afwijking van de 
bouwmogelijkheden van het geldende bestemmingplan, mits de agrarische noodzaak 
voor de uitbreiding is aangetoond; 

c. het realiseren van een nieuw agrarisch bouwperceel met inbegrip van een 
bedrijfswoning, mits sprake is van een reële agrarische bedrijfsvoering; 

d. het omzetten van (voormalige) agrarische bebouwing in een woonfunctie op basis van 
de Ruimte-voor-Ruimte regeling van de Provincie Noord Holland; 

e. het toevoegen van niet-agrarische functies aan een agrarisch bedrijf in het kader van 
het behoud en de versterking van de agrarische functie; 

f. het oprichten van windturbines als solitaire voorzieningen bij bestaande 
bedrijfsfuncties; 

3. Algemene voorzieningen 
a. projecten voor de aanleg en ontwikkeling van natuur en recreatie; 
b. projecten voor aanpassing van bestaande weg-, water-, parkeervoorzieningen, 

voorzieningen voor openbaar vervoer en groenvoorzieningen; 
c. projecten voor openbare nutsvoorzieningen. 

Hieronder per jaartal aangegeven hoeveel omgevingsvergunningen er met de uitgebreide 
procedure (planologisch strijdig gebruik) zijn verleend en welke categorieën hierop van 
toepassing waren. 

2010: 
In 2010 (vanaf 1 oktober 2010, de datum waarop de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht in werking is getreden) zijn er 11 uitgebreide procedures gevoerd in de 

la 1b 1c ld 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 

10 1 

2011: 
In 2011 zijn er 65 uitgebreide procedures gevoerd in de onderstaande categorieën 
la 1b 1c ld 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 

40 13 4 4 1 1 1 1 

2012: 
In 2012 zijn er 45 uitgebreide procedures gevoerd in de onc erstaande Cc 
1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 

15 25 1 1 3 
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2013: 

In 2013 zijn er 63 uitgebreide procedures gevoerd in de onderstaande categorieën 
la 1b 1c ld 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 
18 27 1 1 6 5 5 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, /) [ de burgmeester. 

drs. Th L.N. Wiefterings 
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