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Onderwerp: Coördinatieverordening gemeente Ridderkerk 2012 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor om de ‘Coördinatieverordening gemeente Ridderkerk 2012’ vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter, sneller en meer 
inzichtelijk kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via de coördinatieregeling. Door het 
toepassen van deze regeling vindt de voorbereiding van een omgevingsvergunning gecoördineerd 
plaats met het opstellen van het bestemmingsplan. De mogelijkheden van de coördinatieregeling 
kunnen optimaal benut worden door een coördinatieverordening vast te stellen waarin de raad 
aangeeft in welke gevallen een gecoördineerde besluitvorming wenselijk is. Als een initiatief 
voldoet aan de eisen van de verordening, kan ons college een gecoördineerde besluitvorming 
voorbereiden.  
 
3. Aspecten 
 
Voordelen toepassen coördinatieregeling 
 
 Transparante en efficiënte besluitvorming 

Het in samenhang voorbereiden van besluiten kan dubbelwerk en fouten voorkomen. Alle 
besluiten doorlopen dezelfde voorbereidingsprocedure met uiteindelijke één 
beroepsmogelijkheid. Hierdoor hoeft niet voor elk besluit een aparte procedure en rechtsgang 
doorlopen te worden. Dit zorgt voor een heldere procedure en inperking van het aantal 
procedures.  

 
 Tijdwinst 

Het coördineren van procedures levert tijdwinst op. Als de coördinatieregeling niet wordt 
toegepast, kan de omgevingsvergunning namelijk pas verleend worden als het 
bestemmingsplan in werking is getreden. Bij toepassing van de coördinatieregeling kan het 
verlenen van de omgevingsvergunning en de vaststelling van het bestemmingsplan gelijktijdig 
plaatsvinden.  
 
Bij beroep wordt het gecoördineerde besluit als één besluit aangemerkt. Er is dan ook één 
beroepsprocedure van toepassing, waarin de Raad van State binnen zes maanden uitspraak 
moet doen. Deze termijn is ruim minder dan de momenteel gebruikelijke periode van zeker één 
jaar.  

 
Reikwijdte coördinatieverordening 
De coördinatieverordening regelt uitsluitend het coördineren van de procedure van de 
omgevingsvergunning (voor het bouwen van een bouwwerk) met de hiervoor benodigde 
bestemmingsplanprocedure. Dat is de basis. Daarbij kunnen vergunningen die een relatie hebben 
met de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan op grond van de verordening ook betrokken 
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worden bij de coördinatie. Dat kunnen vergunningen zijn op basis van bijzondere wetten of  
gemeentelijke verordeningen.  
 
Als een initiatief voldoet aan de eisen van de verordening, kan ons college een gecoördineerde 
besluitvorming voorbereiden. Zonder verordening moet de raad zich bij elk individueel geval 
expliciet uitspreken over de wenselijkheid van een gecoördineerde voorbereiding. Dit beperkt de 
tijdwinst die de coördinatieregeling biedt. 
 
In de verordening is geregeld dat de coördinatieregeling niet toegepast kan worden als:  
 voor het project een milieueffectrapportage of een exploitatieplan nodig is; 
 de initiatiefnemer geen planschadeovereenkomst wil tekenen. 
 
Zolang geen MER is opgesteld, is ook niet exact duidelijk welke locatie de voorkeur heeft. Ook de 
noodzaak tot het opstellen van een exploitatieplan maakt de procedure ingewikkelder. Het feit dat 
een exploitatieplan nodig is of geen overeenstemming bereikt wordt over het planschadeverhaal, 
betekent dat er met partijen geen overeenstemming is over de financiering, wat geen goede basis 
is voor een gecoördineerde voorbereiding.  
 
Voordelen vaststellen coördinatieverordening  
 
 De verordening biedt duidelijkheid 

De coördinatieverordening versterkt het effect van de coördinatieregeling, zowel op het vlak 
van efficiency als op het vlak van transparantie. De gevallen die zich op basis van de 
coördinatieverordening lenen voor coördinatie kunnen zonder nadere besluitvorming 
gecoördineerd worden voorbereid. Verder maakt de coördinatieverordening naar 
initiatiefnemers duidelijk in welke gevallen de gemeente positief staat tegenover een 
gecoördineerde besluitvorming.  

 
 Behoud rechtsbescherming en participatie 

De rechtsbescherming en participatie voor burgers blijven behouden. De coördinatieregeling 
biedt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en beroep. Het gemeentelijk 
afwegingskader participatie blijft gelden, waardoor de mogelijkheden voor participatie niet 
ingeperkt worden. 

 
 Maximale tijdwinst 

Door de coördinatieverordening hoeft de raad zich niet bij ieder individueel geval uit te spreken 
over de wenselijkheid van een gecoördineerde voorbereiding. Hierdoor wordt de tijdwinst die 
de coördinatieregeling biedt optimaal benut. 

 
 Raad behoudt beslissingsbevoegdheid 

In de coördinatieverordening is geregeld dat ons college een gecoördineerde voorbereiding 
van besluiten bevordert. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in 
handen van de raad. De toepassing van de coördinatieregeling heeft dus uitdrukkelijk geen 
gevolgen voor de beslissingsbevoegdheid van de raad over het bestemmingsplan. 

 
Risico’s  
 
 Gevolgen negatieve uitspraak 

Door het toepassen van de coördinatieregeling bestaat het risico dat een negatieve uitspraak 
over één van de gecoördineerde besluiten (omgevingsvergunning of bestemmingsplan) ook 
gevolgen kan hebben voor de andere besluiten. Hierdoor kan de tijdwinst verloren gaan. 
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4. Aanpak/Uitvoering 
Uw raadsbesluit is openbaar en wordt op de gebruikelijke manier openbaar gemaakt. Na de 
vaststelling zal de coördinatieverordening gepubliceerd worden in de Combinatie. In de publicatie 
zal uitleg gegeven worden over de coördinatieverordening.  
 
Op basis van het gemeentelijk afwegingskader participatie wordt bepaald of participatie voor een 
concreet project noodzakelijk is. De coördinatieverordening verandert hier niets aan. Het 
afwegingskader participatie is dus ook van toepassing op projecten die gecoördineerd worden 
voorbereid. Voordeel van een gecoördineerde voorbereiding voor de burger is dat de transparantie 
van een project er door wordt vergroot, omdat zowel het bestemmingsplan als de bouwtekeningen 
gelijktijdig ter inzage liggen.  
 
Als een initiatief voldoet aan de eisen van de coördinatieverordening, kan ons college een 
gecoördineerde besluitvorming voorbereiden. In de praktijk zal moeten blijken of de mogelijkheden 
van de coördinatieregeling door de coördinatieverordening optimaal benut worden. Als de 
praktijkervaringen aanleiding geven om de coördinatieverordening aan te passen, dan zal ons 
college hier via een nieuw raadsvoorstel invulling aan geven.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Niet van toepassing. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
       
dhr. H.W.J. Klaucke mw.A. Attema  
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