
 

Raadsvergadering d.d. 11 november 2008 agendapunt 8  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 9 september 2008 
 
Onderwerp:  Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 

gemeente Tynaarlo 2008  
 
Portefeuillehouder:  wethouder H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 884 
E-mail adres:  j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  vast te stellen de Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade gemeente Tynaarlo 2008 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 19 juni 2007 is de Procedureregeling planschadevergoeding 2007 vastgesteld. 
 
In verband met het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening 
per 1 juli 2008 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een nieuwe model-verordening 
gemaakt, die wij u hierbij ter vaststelling aanbieden. 
 
Sedert de wetswijziging is het vaststellen van deze verordening een bevoegdheid van uw raad. 
 
Door het vaststellen van de verordening wordt voldaan aan de verplichting van het (nieuwe) Besluit 
ruimtelijke ordening tot het vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over de 
aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. De regels moeten in ieder 
geval betrekking hebben op: 
-  de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur; 
-  de gevallen waarin een commissie als adviseur wordt ingeschakeld; 
-  het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld; 
-  de wijze waarop de aanvrager en eventuele belanghebbenden vooraf in de aanwijzing van de 

adviseur worden gekend, dan wel deze na aanwijzing kunnen wraken; 
- de wijze waarop de aanvrager, de betrokken bestuursorganen en in voorkomend geval 

belanghebbenden door de adviseur onder verslaglegging, worden gehoord en bij de opstelling 
van het advies worden betrokken en de bijbehorende termijnen. 

 
Voor een nadere informatie verwijzen wij u naar bijgevoegd raadsbesluit, dat is voorzien van een 
algemene en een artikelsgewijze toelichting. 



 

Vervolgprocedure 

Geen 

Financiële consequenties 

Geen 

Adviezen 

Geen 

Gevraagd besluit 

vast te stellen de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente 
Tynaarlo 2008 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post,  secretaris. 


