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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Gemeentenbelangen/VVD. Deze vragen 
zien op de toepassing van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening waarbij 
bestemmingsplannen en andere toestemmingen gezamenlijk tegelijk worden voorbereid en tegelijk vatbaar 
zijn voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
De eerste vraag is of het college bekend is met de coördinatieregeling? 
Het antwoord daarop is dat het college bekend is met de gemeentelijke coördinatieregeling die is 
opgenomen in paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
De tweede vraag is of het college mogelijkheden ziet om de coördinatieregeling op korte termijn ook in 
Tubbergen standaard toe te passen en het vervolgens aan de aanvrager is om hier wel of geen gebruik van 
te maken? 
Het antwoord daarop is dat het een keuze van de aanvrager is om deze regeling toe te passen. De ervaring 
leert dat men eerst de gehele bestemmingsplanprocedure afgerond wil hebben voordat men kosten wil 
maken voor het aanvragen van bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.  
Wat we als gemeente altijd wel doen is de bestemmingsplanprocedure opstarten en daarnaast een 
vooroverleg starten voor de omgevingsvergunning. Wij zorgen er voor dat in dat vooroverleg zoveel mogelijk 
wordt getoetst en dat op het moment dat het bestemmingsplan inwerking is getreden of onaantastbaar is 
geworden er een korte doorlooptijd is voor het afhandelen van de aanvraag omgevingsvergunning (binnen 8 
weken). De aanvrager kan deze aanvraag indienen vanaf het moment dat het bestemmingsplan inwerking is 
getreden, maar wacht vaak op het moment dat het bestemmingsplan onaantastbaar is geworden, omdat dat 
zekerheid biedt dat het project daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 



 

 

 

 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  Raadslid H. Lentferink 
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Onderwerp: Coördinatieregeling (bestemmingsplannen en vergunningen) 

 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
Gemeentebelangen/VVD vraagt regelmatig aandacht voor de woningbouw in de gemeente 
Tubbergen. We vinden het als fractie belangrijk dat er in alle kernen voldoende bouwkavels 
beschikbaar zijn. 
 
De trage procesvorming bij nieuwbouwplannen werkt hierbij niet mee. De coördinatieregeling, 
waarvan inmiddels meerdere gemeenten in toenemende mate gebruik maken, is een regeling die de 
processen kan versnellen. We verwijzen hier naar ‘afdeling 3.6 Wro’. 
 
Toelichting. 
Normaal gesproken duurt een bestemmingsplan inclusief vergunning verlenen lang. Voor een 
bestemmingsplan staat vaak minimaal een tot twee jaar.  
Het voortraject, bestemmingsplan opstellen, onderzoeken uitvoeren, enz., duurt daarbij vaak het 
langst. Daarnaast hebben we rekening te houden met ook nog 12 weken inzagetijd voor het 
bestemmingsplan én 12 weken inzagetijd voor de vergunning.  
 
Met de coördinatieregeling wordt de vergunning en het bestemmingsplan tegelijk ter inzage gelegd. 
Hierdoor lopen de twee termijnen die hierboven benoemd zijn tegelijk en niet achter elkaar door, 
waardoor er dus in theorie 12 weken bespaard kan worden. Dit vergt wel iets meer werk aan de 
voorzijde maar kan, als iedereen zich er voor in zet, veel tijd besparen.  
 
De initiatiefnemer kan altijd zelf bepalen of deze regeling toegepast moet/kan worden. Daarmee biedt 
de gemeente een stuk extra service aan de initiatiefnemer c.q. inwoners. 
 
Wellicht is dat een optie voor de plannen in bijvoorbeeld Manderveen! Het enige nadeel is dat er 
tijdens deze inzage-periode een zienswijze/bezwaar kan worden ingediend tegen zowel het 
bestemmingsplan als de vergunning. 
 
Maar mocht iedereen meewerken en de schouders er onder zetten dan kan er dus veel tijd gewonnen 
worden!  
 
Vragen 

1. Is het college bekend met de coördinatieregeling? 
 

2. Ziet het college mogelijkheden om de coördinatieregeling op korte termijn ook in Tubbergen 
standaard toe te passen en het vervolgens aan de aanvrager te laten hier wel of niet gebruik 
van te maken? 

 
 



 

 

Ondertekening en naam:  

 
Fractie Gemeentebelangen/VVD  
 
Herman Lentferink 

 
 
Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37 
Reglement van orde). 


