
 

Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2011, agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 september 2011 
 
Onderwerp:        Instellen raadswerkgroep RO/Welstand  
 
Portefeuillehouder:        n.v.t. 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 606 
E-mail adres:                    j.l.de.jong@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:             De raadswerkgroep RO/Welstand gemeente Tynaarlo instellen 
 
Bijlagen:                            
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2011 (ter inzage) 
 
 

Inleiding en korte terugblik 

In de raadsvergadering van 26 april jl. is in uw raad een discussie gevoerd over het voostel van het 
college om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet op de 
ruimtelijke ordening de afdoening van aanvragen om een omgevingsvergunning, in de daarvoor 
aangewezen gebieden, te delegeren aan het college.  
Dit met de bedoeling om de dienstverlening aan belanghebbenden (inwoners en bedrijven) ten goede te 
laten komen in de vorm van een snelle afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning.  
De raad heeft op dit punt unaniem een geamendeerd raadsbesluit aangenomen waarin ondermeer het 
volgende bepaald is: 
• Het  voorstel wordt aan het college gedelegeerd voor een periode van maximaal 1 jaar en aan de 

initiatiefnemer wordt gemeld dat de raad nog 4 weken de gelegenheid heeft om op het besluit terug 
te komen. Een fractie vanuit de raad kan in de eerstvolgende vergadering via het presidium het 
voorstel kan doen om het collegebesluit voor de raad te agenderen. 

• Het college zal de raad gedurende de periode van 1 jaar actief en terstond digitaal informeren over 
de door haar genomen besluiten en.  

• het college ondersteunt ambtelijk de werkgroep uit de raad die aan het einde van de periode van 1 
jaar als hier voren bedoeld met en in de evaluatie. 

Vervolgens is in uw vergadering van 13 september jl. het concept van de Welstandsnota 2011 na een  
discussie door het college teruggenomen om in werkgroepverband vanuit de raad voor te bereiden voor 
een behandeling later in de gemeenteraad. 
 
Opdracht werkgroep 
Er liggen dus twee opdrachten bij de raadswerkgroep, die gemakshalve de Raadswerkgroep 
RO/Welstand wordt genoemd. 
- Enerzijds het evalueren van de afhandeling van de aanvragen omgevingsvergunningen in het kader 

van de Wet op de ruimtelijke ordening en het komen tot een werkdocument waarin vastgelegd wordt 
welke procedures de raad wenst te volgen bij het afhanden van de aanvraag omgevingsvergunning en 
tot welk nivo de raad zijn bevoegdheid wenst te delegeren aan het college. Na goedkeuring van de 
raad, zal dit werkdocument door het college worden uitgewerkt tot werkinstructie. 



 

- Anderzijds het opstellen van een kadernotitie die, na goedkeuring van de Raad, voor het college de 
leidraad moet zijn voor het actualiseren van de Welstandsnota. 

Benoeming leden werkgroep 

De raadsfracties hebben aangegeven om per fractie een raadslid of steunfractielid te zullen afvaardigen 
met dien verstande dat de fractie van de ChistenUnie heeft aangegeven, alhoewel achter de werkwijze 
en opdracht van de werkgroep te staan, binnen de fractie op korte termijn  geen mogelijkheden te zien 
om een lid vanuit de fractie  in de werkgroep af te vaardigen.   
In de werkgroep zullen vanuit de fracties de volgende leden zitting nemen: 
- dhr. J. Talens (PvdA) 
- dhr. M.S. Onur (VVD) 
- dhr. O.D. Rietkerk (GroenLinks) 
- dhr. R.A. Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) 
- dhr. J. Weering (Gemeentebelangen) 
- dhr. G.J. Wensink en 
- mevr. M.A. Engels – Van Dijk (D66) 
De raadswerkgroep zal ambtelijk ondersteund worden vanuit de gemeentelijke organisatie, aangevuld 
met de griffier.  

Procedure en verdere besluitvorming 

Na installatie van de werkgroep zal zij aan de slag gaan en in de maand maart 2012 haar bevindingen 
aan de raad overleggen.  

Gevraagd besluit 

De raadswerkgroep RO/Welstand gemeente Tynaarlo instellen. 
 
    
 
Namens het presidium, 
 
 
F.A. van Zuilen,   voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,   griffier 


