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De OMWB heeft, in samenwerking met gemeenten en provincie,
een nieuwe manier van vergunningverlening ontwikkeld:
De Intentieverklaring. In dit document maken we duidelijk
hoe deze nieuwe manier precies werkt.
De gebruikelijke doorlooptijd bij een uitgebreide vergunningprocedure is 26 weken. Met de Intentieverklaring kunnen
aanvragers van een omgevingsvergunning al 4 weken na de
aanvraag starten met hun initiatief, een winst van 22 weken!
Voorwaarde is wel dat de aanvraag ontvankelijk en vergunbaar is.
Schematisch ziet het proces van De Intentieverklaring er als
nevenstaand uit. Klik op de interactieve post-it´s
voor
extra informatie (ook op alle volgende pagina’s).
De OMWB voert in de tweede helft van 2015 verschillende pilots
uit met de Intentieverklaring, in samenwerking met gemeenten,
provincie, ketenpartners en bedrijven.
Wilt u meer weten?
Neem contact op met de projectleider
van de Intentieverklaring:
H.J. (Henk Jan) Perebolte,
(013) 206 05 22
h.perebolte@omwb.nl
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Toelating bedrijven
De aanvraag voor een Intentieverklaring kan alleen gedaan
worden door bedrijven op industrie- of bedrijfsterreinen voor:
- een activiteit milieu en/of;
- een activiteit bouwen (eventueel in combinatie met
strijdig gebruik bestemmingsplan; de voormalige
binnenplanse ontheffing) en/of;
- vergunning(en) op basis van de APV uitrit, aanleg etc.
zonder omkeerbaar gevolg, zoals kappen.
Daarnaast moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
- Het bedrijf heeft een aantoonbaar goede relatie met
haar omgeving; geen gegronde (milieu)klachten de afgelopen 2 jaar en geen eerdere bezwaarprocedures dan
wel zienswijzen tegen verleende vergunning(en) van
bedrijf in de afgelopen 2 jaar;
- Het bedrijf heeft de afgelopen 2 jaar geen melding
artikel 2.25 Wabo gedaan. Verder is er in de afgelopen
2 jaar geen enkele mate van gevaar gebleken uit een
door de provincie uitgevoerd Bibob-onderzoek; het
gewone bibob-traject wordt doorlopen in de procedure.
In de Intentieverklaring wordt ook expliciet opgenomen
dat het Bibob-traject doorlopen wordt in de gewone
procedure en dat de resultaten hiervan van invloed
zijn op de besluitvorming in die procedure;

- Het bedrijf is de afgelopen 2 jaar geen onderwerp geweest
van handhaving en heeft in die periode geen calculerend
en/of recidiverend gedrag vertoond.
De aanvraag komt niet in aanmerking als:
- de aanvraag betrekking heeft op een aangewezen
BRZO-activiteit;
- de aanvraag betrekking heeft op een IPPC-installatie;
- er metingen moeten worden uitgevoerd naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid.
Het bedrijf draagt zelf de verantwoordelijkheid en risico’s
voor de consequenties van de volgorde van indiening.

Terug naar
overzicht
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Vooroverleg is in de praktijk vaak de eerste stap in het proces
om tot een vergunning te komen. Bedrijven die in aanmerking
komen voor een procedure met de Intentieverklaring dienen te
voldoen aan de hierboven omschreven toetsingsvoorwaarden.
Een vooroverleg is een middel om eerder te komen tot een
goede ontvankelijke (vergunbare) aanvraag die nodig is voor
het verkrijgen van een Intentieverklaring. In de huidige wet- en
regelgeving is een dergelijk overleg niet verplicht gesteld.
Het is niet noodzakelijk om het vooroverleg verplicht te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om zo snel
mogelijk tot een goede ontvankelijke aanvraag te komen.
Geadviseerd wordt een dergelijk overleg wel te voeren met het
bevoegd gezag en eventuele wettelijke adviseurs. Daarnaast is
het aan te raden om vooraf eventuele derdebelanghebbenden
op de hoogte te brengen van het initiatief. Er kan dan bij het
indienen van de aanvraag voor de vergunning rekening worden
gehouden met hun mogelijke bezwaren.

Ontwerpbeschikking

Verlenen
vergunning

De Intentieverklaring versie 1.1 - september 2015									

pagina 4 van 12

Voor
overleg

Aanvraag vergunning

Toelatingsvoorwaarden
bedrijven
Aanvraag
vergunning

Toets
ontvankelijkheid
en vergunbaarheid

Intentieverklaring

Start
activiteit
bouwen

De procedure waar dit project betrekking op heeft is die van
de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht en betreft een gecombineerde
aanvraag voor de activiteiten bouw en milieu dan wel een
aanvraag voor de activiteit milieu. De proceduretermijn hiervoor
is wettelijk vastgelegd op 26 weken. Het betreft een termijn van
orde. Het is geen fatale termijn.
De indieningsvereisten voor de aanvraag zijn opgenomen in
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Het bedrijf is
verantwoordelijk voor het indienen van een goede, volledige
(ontvankelijke) aanvraag. De aanvrager dient bij zijn aanvraag
expliciet te verzoeken om een Intentieverklaring.
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Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag wordt door
het bevoegd gezag beoordeeld of de aanvraag ontvankelijk is
en of het aannemelijk is dat de gevraagde vergunning kan
worden verleend (of er concreet zicht oplegalisatie is).
Is dit het geval, dan zal een Intentieverklaring worden afgegeven.
Bij de beoordeling van de aanvraag worden ook de wettelijke
adviseurs betrokken.
Wanneer de aanvraag niet voldoende gegevens bevat om
te beoordelen of deze ontvankelijk is, wordt de initiatiefnemer
eenmalig in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te
passen en/of aan te vullen. Na ontvangst van de aangepaste/
aangevulde aanvraag zal het bevoegd gezag opnieuw binnen
vier weken beoordelen of de aanvraag ontvankelijk is en of
aannemelijk is dat de gevraagde vergunning kan worden
verleend. Is dit dan wel het geval dan wordt alsnog een
Intentieverklaring afgegeven. Als dan alsnog in gebreke wordt
gebleven dan wordt de normale vergunningprocedure gevolgd.
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Er kan eerder worden begonnen met de bouw-/milieuactiviteiten
wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De Intentieverklaring is dan feitelijk een (eenzijdige) proactieve, expliciete
gedoogverklaring, voorafgaand aan vergunningverlening. Dit houdt
in dat wordt vastgelegd dat er concreet zicht op legalisatie is.
Er wordt proactief gedoogd in afwachting van vergunningverlening.
Dit betekent dat er wordt vooruitgelopen op de toekomstige vergunning. Gedogen is op grond van de huidige jurisprudentie van
de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) mogelijk.
De Intentieverklaring houdt in dat het bevoegd gezag verklaart
op de hoogte te zijn van het feit dat er activiteiten plaatsvinden
zonder de benodigde vergunning. Het bevoegd gezag maakt dan
dus, eventueel onder gedoogvoorwaarden, geen gebruik van de
ter beschikking staande bevoegdheid om handhavend op te treden.
Het is volgens vaste jurisprudentie niet mogelijk handhavend
op te treden als de activiteiten legaliseerbaar zijn.
Voorwaarden
Het is mogelijk om voorwaarden aan een gedoogbeschikking
te verbinden. In casu is het de bedoeling dat de aanvraag om
een vergunning voldoende concreet is en dat kan worden volstaan
met een beperkt aantal voorschriften, waarin wordt verwezen naar
de aanvraag. Indien de overtreder de gestelde voorwaarden
naleeft, belooft het bestuur van handhaving af te zien.
Volgende
pagina
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Als een overtreder de voorwaarden niet naleeft, loopt
hij het risico dat alsnog handhavend wordt opgetreden.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het controleren
op de naleving van de gedoogvoorwaarden. Het niet naleven
van de gedoogvoorwaarden zelf kan niet worden beschouwd
als een overtreding van een wettelijk voorschrift.
Het bestuursorgaan zal in dat geval de Intentieverklaring
moeten intrekken en alsnog handhavend moeten optreden.
Het is niet toegestaan een civielrechtelijke overeenkomst
te sluiten met de inrichtinghouder als bevoegd gezag.
Dat past niet in het kader van een publiekrechtelijke taak
tot handhaving van de gemeente/provincie.
Geen garantie
Een inrichtinghouder met een Intentieverklaring op zak mag
er niet op vertrouwen dat ook strafrechtelijke vervolging
achterwege zal blijven. Het feit dat het bestuursorgaan
verklaart dat het geen gebruik zal maken van de bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen wil niet zeggen dat ook
het Openbaar Ministerie zonder meer zal afzien van de
haar toekomende zelfstandige beslissingsbevoegdheid.
Er zal van een Intentieverklaring een afschrift worden
verzonden aan het Regionaal Milieu Team (RMT).
Naast de mogelijkheid dat er ondanks een Intentieverklaring
strafrechtelijk kan worden opgetreden, is er voor een

toezichthouder de mogelijkheid om bouwwerkzaamheden
stil te leggen (de zogenoemde bouwstop) als hij/zij bij
een controle constateert dat er wordt gebouwd zonder
of in afwijking van een (omgevings)vergunning. Op grond
van de huidige jurisprudentie is het bevoegd gezag verplicht
om op verzoek van een belanghebbende de bouw stil te
leggen.
Eigen risico
In de gedoogbeschikking wordt tenslotte vaak een standaard
clausule opgenomen dat de gedoogde op eigen risico handelt.
Dit om te voorkomen dat de overheid aansprakelijk is als
naderhand zou blijken dat het verlenen van een vergunning
niet of onverwacht slechts op geheel andere wijze mogelijk
is dan ten tijde van de gedoogbeschikking werd verwacht.
Dit wordt ook in de Intentieverklaring opgenomen.
Rechtsbescherming
Geadviseerd wordt om een Intentieverklaring te publiceren.
Bij publicatie wordt aangeven dat er bezwaar en beroep
mogelijk is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het
bevoegd gezag.
Over het algemeen wordt aangenomen dat een schriftelijke
beslissing om te gedogen, al dan niet onder voorwaarden,
rechtsgevolg heeft en daarmee kan worden aangemerkt als
een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Volgende
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Dit betekent dat belanghebbenden bezwaar hiertegen kunnen
maken. Het weigeren om te gedogen en het intrekken van
een gedoogbeschikking is geen besluit in de zin van de Awb.
Het betekent dat het bestuursorgaan de ‘toezegging’ intrekt
om niet langer handhavend op te treden. Dit heeft op zichzelf
geen rechtsgevolg. Pas als er daadwerkelijk handhavend
wordt opgetreden, is er sprake van rechtsgevolg.
Rechtsbescherming staat dan ook alleen daartegen open.
Tegen gedoogvoorwaarden kan door de gedoogde niet
worden opgekomen. Wel door een derdebelanghebbende.
Tegen de Intentieverklaring staat dus de mogelijkheid
open om bezwaar aan te tekenen. Dit heeft echter geen
schorsende werking, wat inhoudt dat de Intentieverklaring
rechtskracht verkrijgt. De derdebelanghebbende die bezwaar
maakt tegen de Intentieverklaring kan echter tegelijkertijd
een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de
rechtbank. Dit heeft wel schorsende werking en zou dus
inhouden dat de initiatiefnemer nog geen gebruik kan maken
van de Intentieverklaring omdat deze geen rechtskracht
verkrijgt.

Terug naar
overzicht
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Na het afgeven van een Intentieverklaring kan worden gestart
met de activiteit bouwen dan wel met de activiteit milieu.
Vanaf dit moment kan op de uitvoering toezicht worden verricht.
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Nadat een Intentieverklaring is afgegeven gaat het proces voor
het opstellen van de ontwerpbeschikking verder. Hierbij wordt
een uitgebreidere toetsing gedaan en beschreven dan voorafgaand
aan de Intentieverklaring. Vervolgens wordt het ontwerpbesluit
ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging, die 6 weken duurt,
kan eenieder zienswijzen indienen.
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Na de termijn van 6 weken terinzagelegging, wordt de definitieve
beschikking opgesteld. Wanneer er zienswijzen zijn ingediend,
worden deze in de beschikking behandeld en al dan niet gegrond
verklaard, waarna de beschikking mogelijk wordt aangepast.
De definitieve beschikking ligt wederom 6 weken ter inzage.
Na die 6 weken treedt de vergunning in werking, mits er geen
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. Daarnaast
kan er beroep worden ingediend door diegene die ook zienswijzen
heeft ingediend. In dat geval wordt de vergunning pas onherroepelijk op het moment dat door de rechtbank uitspraak is
gedaan.
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