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Amendement – Informatie over verwerking beleidsregels in Omgevingsplan 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 25 november 2021, om beslispunt 1 bij het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Delegatie- en adviesrecht Omgevingswet als volgt te wijzigen: 

 

1. Aan het college op grond van de artikelen 2.8 en 4.14, lid 5 van de Omgevingswet te delegeren: 

a. De bevoegdheid tot vaststelling van het Omgevingsplan: 

1.  voor het wijzigen van het plan in verband met verwerken van de in afwijking van het 

omgevingsplan verleende omgevingsvergunningen; 

2.  voor het wijzigen van het plan in verband met het verwerken van beleidsregels naar 

planregels indien daartoe toestemming is verleend op grond van door de 

gemeenteraad vastgestelde beleidskaders, waarbij de raad per raadsinformatiebrief 

wordt geïnformeerd over de wijze van verwerking, tenzij de raad anders heeft 

besloten. 

b. De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit onder voorwaarde dat het 

besluit van het college in de eerstvolgende raadsvergadering wordt bekrachtigd. 

 

Toelichting 

Met het voorliggende delegatiebesluit krijgt het college de bevoegdheid om beleidsregels te verwerken 

tot planregels, indien de raad daartoe toestemming heeft verleend bij het vaststellen van de 

beleidskaders. Het kan echter voorkomen dat de beleidsregels abstract van aard zijn, waar de regels in 

het Omgevingsplan concreet moeten zijn. Het college moet deze vertaalslag dan maken, op grond van de 

gedelegeerde bevoegdheid en verleende toestemming. De indiener acht het echter wenselijk dat de raad 

– óók wanneer toestemming is verleend – zicht houdt op de wijze waarop het college beleidsregels 

implementeert in het Omgevingsplan. Omdat het niet praktisch is om telkens bij het vaststellen van 

beleidskaders toestemming voor de verwerking te geven én om een RIB te vragen, kan dit beter voor alle 

gevallen vooraf worden geregeld. Wel kan de raad er, met de formulering van dit amendement, voor 

kiezen om af te zien van een raadsinformatiebrief (bijvoorbeeld als op voorhand overduidelijk is hoe het 

college de beleidsregels zal omzetten naar planregels). 

 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 

 

 

 


