Delegatiebesluit ex artikel 2.8 Omgevingswet
De raad van dan de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2022
betreffende de delegatie van delen van het omgevingsplan;
gelet op artikel 2.8 Omgevingswet en artikelen 10:13 tot en met 10:19 Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 156 Gemeentewet;
Besluit:
Artikel 1 Delegatie
1. De raad delegeert het wijzigen van een omgevingsplan aan het college voor zover het
betreft:
a. het vertalen van verleende vergunningen in afwijking van het omgevingsplan in het
nieuwe omgevingsplan;
b. het wijzigen van het omgevingsplan in overeenstemming met een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan;
c. het corrigeren van inventarisatiefouten, verschrijvingen, verkeerde verwijzingen in
het omgevingsplan en het toevoegen van begripsbepalingen voor zover dit geen
wezenlijke veranderingen voor de fysieke leefomgeving tot gevolg heeft;
2. De raad kan bij het vaststellen van beleid besluiten om de vertaling van dat beleid naar regels
in het omgevingsplan, te delegeren aan het college.
3. Het college stuurt binnen vier weken een afschrift van in delegatie genomen besluiten aan de
raad.
Artikel 2 Kennisgeving
Dit besluit wordt bekend gemaakt in het ..
Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit delegatiebesluit treedt in werking vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Vastgesteld in de openbare vergadering van ….
De griffier, waarnemend

De voorzitter

R.J. Puite

drs. M.J.F.J. Thijsen

Toelichting delegatiebesluit
In het delegatiebesluit zijn een aantal zaken gedelegeerd. De gedachte daarbij is dat dit
beleidsneutraal gebeurt. De huidige werkwijze dient zo veel als mogelijk voorgezet te worden. Er
wordt een korte toelichting gegeven in hoeverre het te nemen delegatiebesluit leidt tot wijzigingen
in bevoegdheden. Het delegatiebesluit bestaat uit een aantal onderdelen:
1a. Delegatie van het vertalen van verleende vergunningen in afwijking van het omgevingsplan in het
nieuwe omgevingsplan
Verleende vergunningen hebben een wettelijke grondslag en zijn daarmee niet opnieuw
aanvechtbaar bij vaststelling van een omgevingsplan. Het opnemen van deze vergunningen in een
omgevingsplan is een handeling om de juridische situatie verder te verankeren in het beleid. In de
huidige situatie zou de gemeenteraad het besluit nemen bij vaststelling van een bestemmingsplan de
vergunde situatie op te nemen, maar is dit in feite een formaliteit om een bestemmingsplan voor de
specifieke situatie te actualiseren.
De wettelijke plicht om verleende vergunningen die afwijken van het omgevingsplan, binnen vijf jaar
op te nemen in het omgevingsplan is nieuw. De delegatie van deze bevoegdheid is derhalve ook
nieuw.
1b. Delegatie van het wijzigen van het omgevingsplan in overeenstemming met een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan
De wijzigingsbevoegdheid komt niet meer terug onder de Omgevingswet en was een bevoegdheid
van het college. Met delegatie van deze (voormalige) wijzigingsbevoegdheid kan nog wel gebruik
worden gemaakt van de regels daartoe opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan (de huidige
planologische situatie), zonder dat dit nu door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. In feite
wordt daarmee recht gedaan aan de huidige situatie waarbij het ook een bevoegdheid van het
college betreft.
1c. Delegatie van het corrigeren van inventarisatiefoutjes, verschrijvingen, verkeerde wijzigingen in
het omgevingsplan en het toevoegen van begripsbepalingen voor zover dit geen wezenlijke
veranderingen voor de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben
Het gaat om wijzigingen waar geen ruimtelijke afweging hoeft te worden gemaakt. Hierbij wordt
gekozen voor een praktische werkwijze waarbij in het verleden vaak een zgn. “veegplan” werd
opgesteld. Door deze wijziging van het omgevingsplan te delegeren wordt tijdwinst behaald en
kunnen dergelijke foutjes sneller hersteld worden zonder dat hierbij een ruimtelijk standpunt hoeft
te worden ingenomen. Hierbij wordt de werkwijze wel iets verruimd, maar heeft het geen invloed op
het beleid (beleidsneutraal) omdat er geen nieuwe ruimtelijke afweging aan dergelijke
besluitvorming ten grondslag ligt.
2. Delegatie van het vaststellen van beleid in het nieuwe omgevingsplan indien bij vaststelling van het
beleid akkoord is gegeven door de gemeenteraad dat het college het betreffende beleid verder
uitwerkt in beleidsregels

Beleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In principe blijft dit onveranderd. Nieuw is dat bij
het vaststellen van het beleid, de raad ervoor kan kiezen om de nadere uitwerking daarvan te
delegeren aan het college. Hiervoor zou gekozen kunnen worden als de principes van het beleid
voldoende duidelijk zijn en de vertaling daarvan in formeel juridische regels nog moet plaatsvinden
(te denken valt aan de specifieke uitwerking in ruimtelijke regels). Er wordt hiermee in feite niet van
het bestaande beleid afgeweken, maar meer een mogelijkheid toegevoegd waar gebruik van kan
worden gemaakt.
3. Het college stuurt een afschrift van in delegatie genomen besluiten aan de raad
De raad wordt steeds goed geïnformeerd door het college en blijft goed op de hoogte hoe de
bevoegdheden door het college worden gebruikt.

