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Onderwerp / voorstel: Toepassing coördinatieregeling perceel Kostverloren 1 

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 
ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het 
project “Verplaatsing Albert Heijn naar Kostverloren 1 (huidig Dorpsstraat 13)”, 
bestaande uit een bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunningen.

Inleiding
De Van den Tweel Groep (initiatiefnemer) heeft aangegeven de huidige Albert Heijn te 
willen verplaatsen naar het perceel Kostverloren 1. Hier wordt dan een nieuwe Albert 
Heijn gerealiseerd. Hiervoor is zowel sprake van een bestemmingsplan procedure als van 
een procedure voor de omgevingsvergunning.  De initiatiefnemer heeft verzocht hiervoor 
de coördinatieregeling toe te passen. Met deze coördinatieregeling worden de beide 
procedures gelijktijdig doorlopen waardoor (o.a.) de besluiten tegelijk ter inzage worden 
gelegd en ook de inspraakmogelijkheden samenvallen. Hierdoor kan de totale 
doorlooptijd worden verkort, zonder daarbij de belangen van overige belanghebbenden te 
schaden.

Omdat de gemeente Woudenberg geen verordening voor de coördinatieregeling heeft, 
dient u als raad voor het kunnen toepassen van de coördinatieregeling voor het project 
“verplaatsing Albert Heijn naar Kostverloren 1” een afzonderlijk coördinatiebesluit te 
nemen. Dit coördinatiebesluit heeft (nog) geen relatie met het feitelijke bouw en het 
bestemmingsplan.

Centrale vraag
Bent u bereid om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren?

Beoogd resultaat (wat)
Helder en efficiënte besluitvorming en een korte beroepsgang. 



Kader
Wet Ruimtelijke ordening (Wro), Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), 
structuurvisie 2030.

Argumenten
De Wro (art. 3.30) maakt het mogelijk om de verschillende besluiten die samenhangen 
met de realisatie van ontwikkelingen te coördineren. Hiermee is het mogelijk om de 
benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief omgevingsvergunningen van de Wabo, te 
coördineren met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. Voordeel hiervan is 
dat door gelijktijdige behandeling van beide procedures de samenhang tussen het 
bestemmingsplan en het daadwerkelijke (bouw)plan zichtbaar is. Dit uiteraard naast de 
tijdswinst die wordt geboekt, doordat er maar één procedure wordt gevolgd, met één 
beroepsgang. Het van toepassing verklaren van deze regeling moet plaats vinden 
voordat het formele bouwplan en formele verzoek om herziening bestemmingsplan wordt 
ingediend.

Toelichting op Coördinatieregeling
Volgens de reguliere procedure zal het ontwerpbestemmingsplan, nadat deze door ons is 
vastgesteld, in procedure gaan. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de 
omgevingsvergunning verleend worden. Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
maakt het mogelijk beide procedures (maar evt. ook een combinatie met/van andere 
voor het plan benodigde vergunningen) door middel van het toepassen van de 
zogenoemde coördinatieregeling te combineren, zodat de procedures gelijktijdig worden 
doorlopen en tijd bespaard wordt.

Voor toepassing van de coördinatieregeling is een raadsbesluit nodig. Wanneer een 
gemeente geen verordening voor de coördinatieregeling heeft, kan de raad voor het 
toepassen van de coördinatieregeling een afzonderlijk coördinatiebesluit te nemen. 
In het verleden is dit ook gebeurd voor het plan “ verplaatsing Hoogvliet binnen 
bedrijventerrein Parallelweg”. De toepassing van de procedure is daar onderdeel geweest 
van het beroep van de Raad van State en akkoord bevonden.

Doordat alle totstandkomings- en vervolgprocedures gecoördineerd worden, is er 
éénmaal gelegenheid tot het indienen van zienswijze en staat éénmaal beroep open bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, mits voor één van de 
gecoördineerde besluiten/vergunningen direct beroep openstaat bij de Raad van State 
(zoals bij een bestemmingsplan). De bevoegde rechter beslist vervolgens op een beroep 
binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift. Ingeval van een 
beroepsprocedure tegen zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning kan 
met de toepassing van de coördinatieregeling wel een tijdwinst tot ca. 2 jaar worden 
geboekt.

Voordelen coördinatieregeling
- Tijdwinst
De reden van het verzoek van de ontwikkelaar om voor het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning (maar ook evt. andere voor de ontwikkeling benodigde 
vergunningen e.d.) een coördinatiebesluit op maat te nemen, heeft te maken met de 
totale tijdwinst die hiermee voor het doorlopen van beide procedures mogelijk gehaald 
kan worden. Deze tijdswinst zit in het samenvoegen van beroepstermijnen en het feit dat 
de Raad van State de coördinatieregeling binnen zes maanden na ontvangst van het 
verweerschrift (art. 8:3 lid 2 Wro), dient te beslissen.

- Duidelijkheid voor omwonenden
Voordeel van de coördinatieregeling voor omwonenden is onder meer dat bij het in 
procedure gaan van het bestemmingsplan ook direct duidelijk is hoe het bouwplan er uit 
ziet. Wanneer men bezwaar/beroep indient, dan volgt directe behandeling bij de hoogste 
bestuursrechter, de Raad van State. Men hoeft zich dan slechts op één procedure te 
richten. 

Risico's coördinatieregeling
- Latere start bestemmingsplanprocedure
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Bij de coördinatieregeling moet er bij de start van de procedure behalve het 
ontwerpbestemmingsplan ook een compleet bouwplan liggen dat voldoet aan alle 
indieningsvereisten met een ontwerpbeschikking. Vertraging bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning betekent ook vertraging van de start van de bestemmingsplan-
procedure. 

- Samenhang besluiten
Een bezwaar op een van de onderwerpen vertraagt eveneens de besluitvorming op het 
andere onderwerp. Tevens geldt dat wanneer de Raad van State één van de besluiten 
vernietigt, ook het andere besluit onderuit gaat. Dit vraagt dus om zorgvuldige 
voorbereiding en besluitvorming op alle onderdelen.

- Eén moment om te reageren
Tegenover de bij de voordelen genoemde duidelijkheid van de coördinatieregeling geldt 
als mogelijk nadeel voor een belanghebbende dat voordat de benodigde besluiten 
worden genomen er maar één moment is om te reageren, door middel van zienswijzen. 
Omdat deze procedure uniek is voor Woudenberg moeten wij dat in de externe 
communicatie goed duidelijk maken.

Afweging
Wij constateren dat de coördinatieregeling voordelen heeft voor de totale doorlooptijd 
van de verschillende procedures. Het van toepassing verklaren van deze regeling zegt 
nog niets over de inhoudelijke beoordeling van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning aanvragen. 
Deze procedure vraagt wel om goede afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente over 
de totstandkoming van het bouwplan en het bestemmingsplan. Vertraging bij het 
indienen van alle benodigde stukken en bij de beoordeling daarvan betekent bij de 
coördinatie ook vertraging in de start van de bestemmingplanprocedure. Uitgaande van 
de wens van de ontwikkelaar en zijn belang om alle stukken tijdig en compleet aan te 
leveren, stellen wij voor de coördinatieregeling toe te passen voor het project 
“Verplaatsing Albert Heijn naar Kostverloren 1”.

Duurzaamheid en Inclusie
In de coördinatieprocedure zelf wordt ingegaan op de afzonderlijke milieu en 
duurzaamheidsaspecten.

Maatschappelijke participatie 
Komt bij de coördinatie procedure zelf aan de orde, waar bij participatie en inspraak op 
bestemmingsplan en bouwplan gecombineerd kan worden. 

Beoogd resultaat (hoe)
Snellere en duidelijkere rechtsgang en procedure en maximale afstemming.

Financiële consequenties
Leges vanuit de procedures.

Aanpak/uitvoering
Tegen het toegangsbesluit tot de coördinatieregeling ex. artikel 3.30 Wro staat geen 
bezwaar en beroep open. Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze 
bekendgemaakt. 

Bijlage: concept raadsbesluit 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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