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Onderwerp Delegatiebesluit Omgevingswet 

Nummer 
Z/21/024540 / 

D/21/032628 
Datum publicatie 21 oktober 2021 

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Ton Chaudron 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit - zodra de Omgevingswet in werking is getreden -: 

1. Delegatie  

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:  

i. voor het wijzigen van het plan in verband met verwerken van 

de in afwijking van het omgevingsplan verleende 

omgevingsvergunningen;  

ii. 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.  

b. De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit onder 

voorwaarde dat het besluit van het college in de eerstvolgende 

raadsvergadering wordt bekrachtigd.  

2. Adviesrecht  

Voor bindend adviesrecht aan de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 16.15a, 

lid 1, onder b, onder 1 van de Omgevingswet, voor te leggen:  

a. Aanvragen omgevingsvergunning, die afwijken van het Omgevingsplan 

en niet passen binnen de kaders van de Omgevingsvisie en -

programma's alsmede door hem vastgestelde sectorale beleidsnota's 

die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.  

b. Uitgezonderd hiervan zijn:  

i. Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de regels 

van de voormalige kruimelgevallenregeling als bedoeld in 

artikel 4 van bijlage II Besluit Omgevingsrecht, zoals 

weergegeven in de bijlage;  

ii. Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de 

afwijkingsregels van de geldende bestemmingsplannen, die 

worden opgenomen in het per 1 juli 2022 van rechtswege 

ontstane Omgevingsplan 

iii. Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de regels, 

die aan wijzigingsbevoegdheden zijn verbonden in de 

geldende bestemmingsplannen, die worden opgenomen in 

het per 1 juli 2022 van rechtswege ontstane Omgevingsplan.  

Publieks- Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet - verwacht per 1 juli 
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samenvatting 2022 - legt het college dit voorstel aan de gemeenteraad voor om daarmee tijdig een 

standpunt in te nemen over de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor een 

vlotte afhandeling van verzoeken die afwijken van het Omgevingsplan. Concreet wordt 

met dit voorstel invulling gegeven aan de mogelijkheid die de wet biedt aan de raad 

om de vaststelling van bepaalde delen van het Omgevingsplan aan het college te 

delegeren én voor welke type verzoeken tot afwijking van het Omgevingsplan hij 

bindend adviesrecht wil toepassen. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 3 november 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 8 november 

Behandelvoorstel 1. Politieke Avond 11 november en raadsvergadering 23 november 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het ontwerp-raadsbesluit en de gestelde technische vragen, heeft de griffie onderstaande 

suggestie voor een gespreksonderwerp geformuleerd. Indien raadsleden of fractieassistenten 

gespreksonderwerpen willen aandragen, kan dat uiteraard. 

 

1. Wordt met dit voorstel een goede verhouding getroffen tussen de gewenste vlotte afhandeling in geval 

van verzoeken die afwijken van het omgevingsplan en de bevoegdheden van de gemeenteraad? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

10 juni 2021 Themabijeenkomst Themabijeenkomst Omgevingswet en adviesrecht 

Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de 

'routekaart' van de Omgevingswet en op het adviesrecht van de 

gemeenteraad. 

1 juni 2021 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Participatie 

Omgevingsvisie en routekaart Omgevingswet 

In mei 2021 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college 

over participatie rond de Omgevingsvisie en de eerder ontvangen 

routekaart van de Omgevingswet. Deze vragen zijn beantwoord 

middels een raadsinformatiebrief.  

26 april 2021 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief - Routekaart Omgevingswet 

In april 2021 heeft het college de raad geïnformeerd over de 

routekaart ter voorbereiding op de Omgevingswet. In deze 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2021/10-juni/20:00/Themabijeenkomst-Omgevingswet-en-adviesrecht
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D210219290-Beantwoording-vragen-D66-Participatie-Omgevingsvisie-en-routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
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raadsinformatiebrief worden ook verschillende te nemen besluiten 

genoemd in aanloop tot de Omgevingswet, waaronder het 

delegatiebesluit.  

6 en 15 

februari 2020 

Raadsacademie 1 

Raadsacademie 2 

Raadsacademie Omgevingswet 

In februari 2020 heeft de griffie een raadsacademie georganiseerd 

over de Omgevingswet. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Eelke 

Horselenberg (VNG) een presentatie gegeven over de invoering 

van de Omgevingswet en de rol van de raad daarbij. 

Tijdens de tweede bijeenkomst is onder leiding van Christiaan van 

der Berg (WagenaarHoes) aan de hand van praktijkvoorbeelden 

geoefend met de implicaties van de Omgevingswet. 

   

Regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Omgevingswet De raad is bevoegd tot het nemen van de gevraagde besluiten op grond van de 

artikelen 2.8, 4.14, lid 5 en artikel 16.15a, lid 1, onder b, onder 1 van de 

Omgevingswet. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/6-februari/20:00?desktop=1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/15-februari/10:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2020/06-februari/20:00/presentatie-hoorcollege-omgevingswet-raadsacademie-woerden.pdf

