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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 33231-2021 
 
Medewerker : Petra Nijman 
Team : Leefomgeving 
Datum : 6 december 2021 
Portefeuillehouder : Hans Olthof 

      
 
BIJLAGEN: 

  Raadsvoorstel,  
AFSTEMMING MET →  
Kernteam Omgevingswet, medewerkers RO en Wabo, juridisch adviseur bedrijfsvoering 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Voorstel tot wijziging van het delegatiebesluit gemeente Olst-Wijhe 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college 
voor zover het gaat om: 

a. wijzigingen van technische aard; 
b. wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving; 
c. het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan;  
d. het herzien van de delen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan die betrekking 

hebben op een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht (conform artikel 3.6 Wet 
ruimtelijke ordening), met inachtneming van de aan deze bevoegdheid of plicht gestelde 
voorwaarden; 

e. het beleidsneutraal overhevelen van onderdelen uit gemeentelijke verordeningen; 
f. het beleidsneutraal overhevelen van regels uit het Invoeringsbesluit Omgevingswet 

(Bruidsschat Omgevingsplan); 
g. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het 

omgevingsplan te stellen regels. 
2. artikel III van het Delegatiebesluit Olst-Wijhe dienovereenkomstig te wijzigen; 
3. te bepalen dat de wijziging in werking treedt met ingang van de dag, waarop de Omgevingswet in 

werking treedt; 
4. te bepalen dat het besluit een jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd. 

 
SAMENVATTING 
Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van artikel 2.8 van deze wet 
kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan 
het college van burgemeester en wethouders. Dit biedt ruimte voor het toedelen van bevoegdheden op 
maat en draagt bij aan een snelle en efficiënte besluitvorming. Voorgesteld wordt om de 
delegatiemogelijkheid te gebruiken om meer technische, beleidsneutrale wijzigingen in het omgevingsplan 
te delegeren aan het college en het Delegatiebesluit hierop aan te passen.  
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INLEIDING 
Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. In de periode tot aan inwerkingtreding 
van die wet moet een aantal besluiten worden genomen om de overgang soepel te laten verlopen. Eén 
van die besluiten betreft een wijziging van het Delegatiebesluit.  
 
Op grond van artikel 2.8 van de Omgevingswet kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen 
van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dit biedt 
ruimte voor een toedeling van bevoegdheden op maat en draagt bij aan een snelle en efficiënte 
besluitvorming. Voorgesteld wordt om de delegatiemogelijkheid te gebruiken om meer technische, 
beleidsneutrale wijzigingen in het omgevingsplan te delegeren aan het college. Voor planwijzigingen die 
een inhoudelijke afweging vragen en/of een beleidsvernieuwing betekenen, blijft de gemeenteraad 
bevoegd.   
 
BEOOGD RESULTAAT 
Doelmatige en slagvaardige besluitvorming in omgevingsplantrajecten. 
 
KADER 
Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2 Delegatie 
Als een bestuursorgaan zijn bevoegdheid om bepaalde besluiten te nemen overdraagt aan een ander 
bestuursorgaan, is sprake van delegatie. Een bestuursorgaan kan een bevoegdheid alleen delegeren als 
de wet dit toestaat. Het bestuursorgaan dat een bevoegdheid via delegatie overdraagt, kan deze 
bevoegdheid niet zelf meer uitoefenen. 
 
Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving 
vereenvoudigd. Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: 

• een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in 
stand houden; 

• de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke 
behoeften mee te vervullen. 

De doelen van de wet zijn gesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land 
en het beschermen en verbeteren van het leefmilieu. 
 
Met het vernieuwen van het omgevingsrecht wil de wetgever vier verbeteringen bereiken. Eén van die 
verbeteringen betreft het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke 
leefomgeving. 
 
Op grond van artikel 2.8 van de Omgevingswet kan de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen 
van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.  
 
ARGUMENTEN 
De rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders blijft na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet in essentie onveranderd. De gemeenteraad stelt de kaders en het 
strategische beleid van de gemeente vast en toetst en controleert of het college het beleid volgens 
afspraak en naar tevredenheid heeft uitgevoerd. Wel krijgt het college onder de Omgevingswet meer 
bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid en is de raad nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen en 
het toezicht op het beleidsproces.  
 
Het vaststellen van het omgevingsplan is, net als het vaststellen van een bestemmingsplan, een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. Artikel 2.8 van de Omgevingswet stelt echter dat de gemeenteraad de 
bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan kan delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders. Dit biedt ruimte voor toedeling van bevoegdheden op maat en draagt bij aan 
een snelle en efficiënte besluitvorming. Met delegatie kan de raad ervoor zorgen dat de uitvoering van het 
beleid bij het uitvoerende orgaan wordt neergelegd. De raad kan zich dan bezig houden met inhoudelijke 
kaders.  
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Geadviseerd wordt om de gemeenteraad voor te stellen om de bevoegdheid tot het vaststellen van het 
omgevingsplan in de onderstaande gevallen te delegeren aan het college. Het gaat in algemene zin om 
technische en/of beleidsneutrale wijzigingen.  
 

1. wijzigingen van technische aard; 
2. wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving; 
3. het opnemen van een verleende omgevingsvergunning in het omgevingsplan;  
4. het herzien van de delen van het tijdelijke deel van het omgevingsplan die betrekking hebben 

op een wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht (conform artikel 3.6 Wet ruimtelijke 
ordening), met inachtneming van de aan deze bevoegdheid of plicht gestelde voorwaarden; 

5. het beleidsneutraal overhevelen van onderdelen uit gemeentelijke verordeningen; 
6. het beleidsneutraal overhevelen van regels uit het Invoeringsbesluit Omgevingswet 

(Bruidsschat Omgevingsplan); 
7. het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het 

omgevingsplan te stellen regels. 
 
Zie verder het raadsvoorstel voor een toelichting op de verschillende onderdelen. 
 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het exploitatieplan als planvorm verdwijnen. Het 
kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen wordt straks geïntegreerd in het omgevingsplan of in de 
omgevingsvergunning. Gelet hierop kan artikel III van het (nu geldende) Delegatiebesluit Olst-Wijhe komen 
te vervallen.  
 
DRAAGVLAK 
Het voorstel is intern afgestemd. De gemeenteraad is vooraf geïnformeerd in een woordvoerdersoverleg 
en middels een toelichtende memo.  
 
DUURZAAMHEID 
Niet van toepassing. 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Geen. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Geen. 
 
AANPAK/UITVOERING 
De wijzigingen in het Delegatiebesluit kunnen in werking treden met ingang van de dag waarop de 
Omgevingswet in werking treedt. 
 
 
 


