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Onderwerp: Delegatie en adviesrecht Omgevingswet 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 12 oktober 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in artikel 156, lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10:15 Algemene wet 
bestuursrecht; 

 
 

b e s l u i t: 
 
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: 
1. voor het wijzigen van het plan in verband met verwerken van de van 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. 

 
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 de 
gemeenteraad vastgestelde sectorale beleidsnota's die betrekking hebben op de fysieke 
leefomgeving. 

b. Uitgezonderd hiervan zijn: 
1. 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; 

2. Aanvragen omgevingsvergunning die passen binnen de afwijkingsregels van de 
geldende bestemmingsplannen, die worden opgenomen in het per 1 juli 2022 van 
rechtswege ontstane Omgevingsplan; 



3. 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. 

 

 

 
 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 25 november 2021, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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