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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  Delegatiebesluit en adviesrecht onder de Omgevingswet 

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 

ZAAKNUMMER  ZK21001547 

DOCUMENTNUMMER  21.0011705 

AANLEIDING  Onder de Omgevingswet heeft uw raad de mogelijkheid vaststelling van delen van het 

omgevingsplan te delegeren aan het college. Met behulp van deze mogelijkheid kan de 

huidige wijzigingsbevoegdheden onder de nieuwe wet blijvend worden toegepast. Zonder 

deze delegatie vervalt de mogelijkheid wijzigingsbevoegdheden op een zelfde manier toe 

te passen.  

 

Onder de huidige wetgeving kan het college van burgemeester en wethouders uitsluitend 

een omgevingsvergunning voor een initiatief of (bouw)plan dat in strijd is met het 

bestemmingsplan verlenen met instemming van de  gemeenteraad. Daarover besluit uw 

raad met een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’. Onder de Omgevingswet 

moet uw raad gevallen aanwijzen waarin u bindend advies nodig vindt om af te wijken van 

het omgevingsplan. Voor de niet-aangewezen gevallen vervalt het adviesrecht.  Het gaat 

hierbij om een verzwaard, bindend adviesrecht voor uw raad over buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een 

dergelijke activiteit kan het college van burgemeester en wethouders niet zelfstandig 

afdoen. Als uw raad een negatief advies geeft, dan mag het college de 

omgevingsvergunning niet verlenen. 

 

 

KADER  Artikel 2.8 en artikel 6.15 Omgevingswet, artikelen 10:13 tot en met 10:19 Algemene wet 

bestuursrecht, artikel 156 Gemeentewet 

WIJ STELLEN VOOR  1. De volgende taken te delegeren aan het college:  

I. Delegatie van het vertalen van verleende omgevingsvergunningen in afwijking 

van het omgevingsplan in het nieuwe omgevingsplan; 

II. Delegatie van het vertalen van vastgesteld beleid in het nieuwe omgevingsplan; 

III. Delegatie van het nemen van een voorbereidingsbesluit; 

IV. Delegatie van de wijzigingsbevoegdheden van onze huidige 

bestemmingsplannen 

 

2. De gevallen waarvoor advies van onze raad nodig is voor een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b onder 1 zijn: 

 Alles groter dan binnenplanse wijzigingsbevoegd en afwijkingsbevoegdheid van de 

huidige bestemmingsplannen; 
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 Alles groter dan de bestaande kruimelgevallenlijst ‘ Beleidsnota 2015 inzake 

'Planologische afwijkingsmogelijkheden' volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht. 

 Alles groter dan kruimelgevallen die zijn opgenomen in de kruimellijst van artikel 4, 

4a en 5 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht. 

 

Het delegatiebesluit en het beleid treden na vaststelling door de raad gelijktijdig in 

werking met de Omgevingswet.   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 moet het proces van 

vergunningverlening goed zijn georganiseerd. Dat betekent niet alleen dat het sneller moet, 

zodat inwoners en ondernemers sneller weten waar ze aan toe zijn en hun plannen kunnen 

uitvoeren, maar ook dat rollen en bevoegdheden goed zijn geregeld. Door het bindend 

advies van de gemeenteraad en delegatie van het wijzigen van een omgevingsplan aan het 

college van burgemeester en wethouders, voldoen we aan de eisen die de Omgevingswet 

stelt.  

 

ONDERBOUWING  1. Delegatiebesluit 

De raad kan ervoor kiezen om taken te delegeren naar het college. Dit betekent dat het 

college deze taken mag uitvoeren zonder besluit in de raad. De raad blijft uiteraard de 

kaderstellende en controlerende taak behouden. Als het gaat om de Omgevingswet zijn er 

praktische redenen om enkele onderwerpen te delegeren. Met praktisch wordt bedoeld dat 

aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden of dat voorkomen wordt dat zaken dubbel 

worden gedaan. Dit past ook bij één van de doelen van de Omgevingswet, namelijk een 

snellere dienstverlening. In de huidige situatie is geen delegatiebesluit van kracht. 

 

Wij stellen voor om de volgende taken te delegeren aan het college:  

I. Delegatie van het vertalen van verleende omgevingsvergunningen in 

afwijking van het omgevingsplan in het nieuwe omgevingsplan; 

II. Delegatie van het vertalen van vastgesteld beleid in het nieuwe 

omgevingsplan; 

III. Delegatie van het nemen van een voorbereidingsbesluit. 

IV. Delegatie van de wijzigingsbevoegdheden van onze huidige 

bestemmingsplannen.  

 

I. 
Uw raad of het college (afhankelijk van de adviesrol, zie tweede beslispunt 2) besluit over 

het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt van het omgevingsplan. Het besluit 

moet dan later verwerkt worden in het omgevingsplan. Als na besluitvorming op de 

vergunning nogmaals een besluit genomen moet worden over het verwerken in het nieuwe 

omgevingsplan is er sprake van een dubbele besluitvorming over hetzelfde onderwerp. De 

Omgevingswet bepaalt dat na de transitieperiode (2029) verleende vergunningen binnen 

vijf jaar verwerkt moeten worden in het omgevingsplan.  

 

II 
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Recent door de raad vastgesteld beleid moet vertaald worden in het omgevingsplan. Hier 

geldt ook de redenering uit het voorgaande delegatiepunt dat het gaat om een verwerking 

van een besluit dat al genomen is en dat we willen voorkomen dat er dubbele 

besluitvorming plaatsvindt. 

 

III 

Het derde delegatiepunt gaat om het nemen van een voorbereidingsbesluit. Een 

voorbereidingsbesluit is een verklaring dat een wijziging van het omgevingsplan wordt 

voorbereid, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. 

Hierdoor wordt voor het gebied waarvoor het besluit wordt genomen de bestaande situatie 

als het ware tijdelijk ‘bevroren’ totdat het omgevingsplan is gewijzigd. Met het nemen van 

een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat een initiatiefnemer kort voor aanpassing 

van het omgevingsplan bewust een vergunningaanvraag indient die in strijd is met de 

voorgenomen aanpassing. De noodzaak tot het nemen van een voorbereidingsbesluit komt 

nauwelijks voor (tot nu toe is het een enkele keer voorgekomen), maar wanneer dit nodig 

is, is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. Het college kan dan sneller acteren. 

Aan de delegatie is toegevoegd dat het college verplicht is de raad te informeren wanneer 

zij gebruik maakt van het voorbereidingsbesluit. 

 

IV 

Onder de Omgevingswet worden de wijzigingsbevoegdheid onderdeel van het tijdelijk deel 

van het omgevingsplan. Er is geen overgangsrecht voor de wijzigingsbevoegdheid. Dit 

instrument verliest daardoor hun werking. Het college kan dus geen wijzigingsplan meer 

vaststellen onder de Omgevingswet. De wijzigingsbevoegdheden uit de oude 

bestemmingsplannen worden bevroren en gelden in het nieuwe regime als toetsingscriteria 

voor de vergunningverlening voor (binnenplanse) omgevingsplanactiviteiten. Het is 

derhalve niet wenselijk de wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten op deze manier 

vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet tot uitvoering te brengen. De Omgevingswet 

biedt echter mogelijkheden waarmee hetzelfde kan worden bereikt als met de voormalige 

wijzigingsbevoegdheid. Door middel van het delegeren kan uw raad het college bevoegd 

stellen om delen van het omgevingsplan te wijzigen. Daardoor blijft onder de 

Omgevingswet het wijzigingsplan in materiële zin voortbestaan. 

 

2. Adviesrol 

De Omgevingswet regelt onder meer de adviesbevoegdheid van uw gemeenteraad bij 

aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het 

beoordelingskader, zoals neergelegd in het omgevingsplan. De adviesbevoegdheid houdt 

kortgezegd in dat uw raad het recht heeft om ons collegebindend te adviseren bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning die in strijd is met het omgevingsplan. De raad kan 

zelf bepalen of en voor welke gevallen waarin wordt afgeweken van het omgevingsplan, 

hij een bindend advies wil geven. Vaak wordt de adviesrol omschreven als een vervanging 

van de huidig verklaring van geen bedenkingen die door de raad wordt afgegeven bij 

initiatieven die niet in het bestemmingsplan passen. Het verschil met de huidige 

rolverdeling is dat het uiteindelijke besluit straks door het college genomen wordt, waar de 

raad nu nog deze bevoegdheid heeft. 
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Uitgangspunt is om beleidsneutraal over te gaan. Dit houdt in dat de volgende activiteiten 

voor advies aan uw raad worden voorgelegd, zoals dat nu ook al is met de huidige 

verklaring van geen bedenkingen.  

 Alles groter dan binnenplanse wijzigingsbevoegd en afwijkingsbevoegdheid van de 

huidige bestemmingsplannen; 

 Alles groter dan de bestaande kruimelgevallenlijst ‘ Beleidsnota 2015 inzake 

'Planologische afwijkingsmogelijkheden' volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht;  

 Alles groter dan kruimelgevallen die zijn opgenomen in de kruimellijst van artikel 4 

bijlage II van het besluit omgevingsrecht. 

 

In de Omgevingswet wordt de reguliere beslistermijn van acht weken, de standaard voor 

Omgevingsvergunningen. In beginsel geldt dit ook voor buitenplanse 

omgevingsvergunningen. Als bindend advies van uw raad noodzakelijk is, dan is  het moeilijk  

om deze beslistermijn te halen. Dit kan consequenties hebben voor de vergadercyclus van uw 

raad om te kunnen voldoen aan het behalen van de wettelijke termijn.   

 

De Omgevingswet heeft als doel om besluitvorming over initiatieven sneller en 

overzichtelijker te laten verlopen. In het nieuwe beleid van het omgevingsplan en de 

omgevingsvisie is het zeer aan te raden om – binnen die beleidskaders - een meer 

uitgewerkte en ruimere lijst met omgevingsplanactiviteiten vast te stellen waarover uw raad 

geen adviesrecht meer geeft. Wij gaan in 2022 hierover met u in overleg en doen wij u 

hierover een voorstel.  

KANTTEKENINGEN  Als uw raad geen besluit neemt over het adviesrecht, dan is het formeel niet nodig om 

activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan aan uw raad voor te leggen. U heeft 

dan andere raadsinstrumenten om vinger aan de pols te houden. Denk daarbij aan de 

actieve informatieplicht, schriftelijke/mondelinge vragen enz. 

 

FINANCIËN  Er zijn geen financiële consequenties.  

DUURZAAMHEID  Dit besluit heeft geen effect op duurzaamheid.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Uw  gemeenteraad kan kiezen voor een andere lijst met buitenplanse 

omgevingsplanactiviteiten. Maar dit voorstel gaan wij uit van een beleid neutrale overgang 

van de huidige situatie naar de situatie na de invoering van de Omgevingswet.   

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 n.v.t. 

COMMUNICATIE  Dit beleid treedt na vaststelling door de raad gelijktijdig in werking met de Omgevingswet.  

Na vaststelling wordt het beleid bekendgemaakt op gebruikelijke wijze. 
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Het nieuwe beleid krijgt plaats in het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. Hiermee 

vermijden we onnodige risico's en kunnen we op beheerste wijze groeien naar effectieve 

toepassing van de Omgevingswet 

 

 

Datum college: 16 november 2021 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

VERVOLG  

 

BIJLAGEN   Beleidsnota 2015 inzake 'Planologische afwijkingsmogelijkheden' volgens 

artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.;  

 Kruimellijst van artikel 4, 4a en 5 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht. 

 


