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Beantwoording technische vragen 
D/21/040619 
Z/21/024540 
 
 
 

 

 

 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

Vraag 
Gevraagde besluiten: 

1. a. 1.wie verleent de omgevingsvergunning, en wat zijn de criteria? M.a.w. welke kaders zijn er ten 

aanzien van het verlenen van de omgevingsvergunning die door de raad zijn vastgesteld?  

Wie heeft de bevoegdheid om het Omgevingsplan vast te stellen?  

a.2. Wie is "Hem"?   

 

Antwoord 
1.   

a. 1. Het college van burgemeester en wethouder is het bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. 

De criteria voor toetsing van een aanvraag staan in de wet en bijbehorende besluiten aangegeven en 

vergelijkbaar met de huidige regelgeving. De aanvraag moet worden getoetst aan de regels van het 

Omgevingsplan. Indien de aanvraag daarmee in strijd is moet het college beoordelen of meegewerkt kan 

worden aan afwijking van het omgevingsplan.  

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid het Omgevingsplan vast te stellen of te wijzigen. 

 

a. 2. Met “hem” wordt de gemeenteraad aangeduid.  

 

Vraag 
2. Betekent dit punt 2 dat de gemeenteraad het adviesrecht heeft en dat omdat het bindend is het dan 

door college overgenomen moet worden? 

 

Antwoord 
2. Inderdaad, de aanvragen omgevingsvergunning, die afwijken van het Omgevingsplan en waarvan het 

college van mening is dat deze ook afwijken van de door uw raad vastgestelde omgevingsvisie, -

programma’s, -plan of andere beleidskaders, worden voor bindend adviesrecht voorgelegd aan uw raad. 

Indien uw raad negatief adviseert wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

 

Vraag 
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3. Uit de presentatie van 10 juni: “De eerstkomende jaren zijn uniek, omdat we dan voornamelijk 

werken met OPA's (vergunningen) vooruitlopend op de komst van omgevingsplan”. Er is dus geen 

Omgevingsplan. Hoe sluit dat aan bij hetgeen nu gevraagd wordt te besluiten: ‘het wijzigen van het 

Omgevingsplan…? Of ‘afwijking van het Omgevingsplan..?  

 

Antwoord 
3.  Met het zinsdeel “vooruitlopend op de komst van omgevingsplan” uit de genoemde presentatie wordt 

gedoeld op een omgevingsplan dat geheel tot stand gekomen is op basis van de vereisten van de 

Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet is dat nog niet het geval. Wij komen dan in een 

transitiefase om toe te werken naar een nieuw Omgevingsplan dat het gehele grondgebied van de 

gemeente beslaat. Vanaf het moment van inwerkingtreding worden de huidige bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen "bevroren" en worden deze samen met de rijksregels uit de “bruidsschat” onderdeel 

van het zogenaamde "tijdelijke deel omgevingsplan". Er is dus wel een “voorlopig“ Omgevingsplan. De 

gemeente heeft volgens de Omgevingswet nog tot eind 2029 de tijd om dit tijdelijke deel van het 

omgevingsplan om te zetten naar een permanent deel van het omgevingsplan, dat voldoet aan de inhoud 

en de vormvereisten die de Omgevingswet daaraan stelt. 

 
Vraag 
Toelichting delegatie op punt 1 

• “Dit voorstel heeft betrekking op vergunningen voor initiatieven die passen binnen de door de raad gestelde 

beleidskaders en/of waarover de raad positief geadviseerd heeft”  

Welke beleidskaders worden bedoeld? Wanneer zijn die beleidskaders vastgesteld? 

 

Antwoord 
Dit betreft de beleidskaders die door uw raad zijn vastgesteld, zoals de Omgevingsvisie, de oude 

bestemmingsplannen (het “voorlopige” Omgevingsplan), Woonvisie, Verkeersbeleid, Energiebeleid, 

Milieubeleid, Horecavisie, Detailhandelsstructuurvisie e.d. 

 
Vraag 
“Woerdense aanpak 

Dat betekent dat wij met u afspreken om initiatieven die afwijken van het Omgevingsplan en niet passend worden 
geacht binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie en de sectorale beleidsregels (Omgevingsprogramma’s of 
Beleidsnota’s door de gemeenteraad vastgesteld) op terrein van bijvoorbeeld Wonen, Economie, Energie, Milieu, 
Recreatie, Landschap etc.) om bindend advies aan u voor te leggen.” 

Bedoelt u hier feitelijk mee dat de raad niet besluit over deze afwijkingen van het Omgevingsplan die niet 
passen binnen de uitgangspunten van beleid, maar het College? 
 
 
Antwoord 
Ja, dat klopt. 
De wetgever heeft ons college – net als bij de huidige Wabo - aangewezen als bevoegd gezag voor het 
nemen van een beslissing op een verzoek om omgevingsvergunning. Uw raad heeft voor de in het 
raadsvoorstel aangegeven gevallen het bindend adviesrecht, hetgeen, zoals hierboven al aangegeven, bij 
negatief advies leidt tot een negatief besluit op het verzoek om afwijking ofwel tot weigering van de 
omgevingsvergunning. 
 

Bijlagen: 

 

N.v.t. 

 

 


