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Onderwerp
Bekrachtiging van diverse verordeningen West Betuwe

Beslispunten
De volgende verordeningen geldend te verklaren voor het gehele grondgebied van de 
gemeente West Betuwe:
1. Conform het raadsbesluit de Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 

2012 verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe en 
tegelijkertijd de genoemde verordeningen in te trekken

2. Conform het raadsbesluit de Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017 
verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe en tegelijkertijd de 
genoemde verordeningen in te trekken

3. Conform het raadsbesluit de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 
Geldermalsen 2018  verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe 
en tegelijkertijd de genoemde verordeningen in te trekken.

4. Conform het raadsbesluit de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming 
in planschade 2008 van de gemeente Neerijnen verbindend te verklaren voor de 
gehele gemeente West Betuwe en tegelijkertijd de genoemde verordeningen in te 
trekken

Inleiding
De  herindeling  van  de  gemeente  Geldermalsen,  Neerijnen  en  Lingewaal  is  vanaf  1 
januari 2019 een feit. Dit betekent dat het bevoegde gezag de verordeningen van de 
gemeente West Betuwe moet regelen. Hiervoor geeft de wet Arhi de spelregels. In dit 
voorstel gaat het om de verordeningen die op grond van artikel 29 van de wet Arhi 
verbindend  worden  verklaard  voor  de  gehele  gemeente  West  Betuwe.  Voor  de  te 
bekrachtigen  verordeningen  geldt  dat  geen  inhoudelijke  keuzes  hoefden  te  worden 
gemaakt.

Besluitgeschiedenis
Nog  niet  alle  gemeentelijke  voorschriften  liggen  nu  ter  besluitvorming  voor.  De 
gemeentelijke  voorschriften  waar  wijzigingen  in  plaatsvinden  of  waar  (politieke/ 
financiële)  keuzes  moeten  worden  gemaakt,  zullen  later  ter  besluitvorming  worden 
voorgelegd.

Beoogd effect
Een adequate en rechtmatige uitvoering van de bestuursbevoegdheden en het creëren 
van zoveel mogelijk rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor burgers en bedrijven.
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Argumenten
0.1 Notitie per verordening
Per verordening is een notitie gemaakt met nadere informatie. Hier wordt volstaan met  
een verwijzing naar de betreffende notities.

0.2 Intrekken verordeningen andere twee gemeenten
Door het bekrachtigen van de verordeningen van de ene gemeente kunnen de overige 
twee  verordeningen  vervallen.  Deze  intrekkingen  staan  expliciet  in  de  bijgevoegde 
besluiten, welke vervolgens in de landelijke voorziening worden verwerkt.

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
-

Financiën
Bij de genoemde verordeningen zijn wij nagegaan wat de financiële gevolgen zijn.
 T.a.v. verordening 1 – geen financiële gevolgen.
 T.a.v. verordening 2 – geen financiële gevolgen.
 T.a.v.  verordening  3  –  Het  budget  dat  is  opgenomen  in  de  conceptbegroting  is 

voldoende om de subsidieverordening voor West Betuwe uit te voeren.
 T.a.v. verordening 4 – geen financiële gevolgen.

Uitvoering
-

Planning
-
Evaluatie
-

Communicatie
De door u bekrachtigde verordeningen en de intrekkingen van de overige verordeningen 
worden  bekend  gemaakt  in  het  elektronisch  gemeenteblad  van  de  gemeente  West 
Betuwe.  Door  bekendmaking  gaan  deze  verordeningen  gelden  voor  het  gehele 
grondgebied van West Betuwe. De bekendmaking is te vinden op www.overheid.nl onder 
het kopje Gemeenteblad.  Daarnaast  wordt alle  regelgeving beschikbaar gesteld voor 
een ieder op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.  

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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1. Notitie “Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012” 
verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe

Inleiding
De drie gemeenten hebben niet allen een actueel beleid voor dit aspect. Dit kan leiden 
tot onduidelijkheid over de uitvoering binnen de nieuwe gemeente West Betuwe. 

Harmoniseren per 1 januari 2019 is daarom wenselijk. Het gaat om een intern proces dat 
niet frequent wordt toegepast,  maar waarvan het wel wenselijk is dat deze gelijk is. 
Zonder  harmonisatie  kan  rechtsongelijkheid  ontstaan  voor  de  aanvragers  van  een 
omgevingsvergunning  die  op  basis  van  een  bestemmingsplanwijziging  gerealiseerd 
moet worden.

De verschillen
De gemeente Neerijnen beschikt niet over een Coördinatieverordening. De 
Coördinatieverordening van de gemeente Lingewaal is gebaseerd op verouderde 
wetgeving. Vergelijken van deze verordening met de Coördinatieverordening van de 
gemeente Geldermalsen is dan ook niet zinvol. De verordening van Geldermalsen is wel 
actueel en kan daarom verbinden worden verklaard voor het gehele grondgebied van 
West Betuwe.

De huidige verordeningen:
Geldermalsen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geldermalsen/32794
0/327940_1.html

Neerijnen
Geen 

Lingewaal
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Lingewaal/CVDR497
26.html
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2. Notitie “Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017” verbindend te 
verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe

Inleiding
Omdat de huidige drie verordeningen van de drie gemeenten al eerder geharmoniseerd 
zijn en inhoudelijk identiek, kan de raad van de gemeente West Betuwe de 
“Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017” verbindend verklaren. 
 
De verschillen:
Geen

De huidige verordeningen:
Geldermalsen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-194317.html

Neerijnen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-650.html

Lingewaal
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-160378.html
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3. Notitie “Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Geldermalsen 
2018” verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West Betuwe 

Inleiding
De raad van de gemeente West Betuwe besluit -gezien de geringe onderlinge verschillen 
in de subsidieverordeningen voor gemeentelijke monumenten- om de 
“Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Geldermalsen 2018” verbindend te 
verklaren. 
Het subsidieregime wordt daarmee in Lingewaal en Neerijnen iets gunstiger. Het bedrag 
dat jaarlijks opgenomen wordt in de begroting voor gemeentelijke monumenten hoeft 
niet gewijzigd te worden.

De verschillen  
Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten in Neerijnen gaat de subsidie van 12% 
naar 20%. Dit leidt overigens niet tot budgettaire tekorten.

Eigenaren uit Lingewaal kunnen vanaf 2019 één keer per twee jaar maximaal € 2.000 
subsidie krijgen, in plaats van nu € 920 per jaar. In Lingewaal kan de subsidie nu elk 
kalender jaar verleend worden. Dit wordt ten hoogste een maal per twee jaar per 
gemeentelijk monument. Het bedrag is bijna hetzelfde over hetzelfde tijdvak.

Het college heeft de bevoegdheid om rijksmonumenten in aanmerking te laten komen 
voor subsidie. Het college kan bijvoorbeeld hiermee de molens toevoegen, die subsidie 
krijgen voor onderhoud.

Verdere verschillen tussen enerzijds Neerijnen en Geldermalsen en anderzijds Lingewaal 
zijn vooral tekstueel en zitten in de volgorde van artikelen en beslis- of 
uitbetalingstermijnen.

De huidige verordeningen:
Geldermalsen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geldermalsen/47157
2/471572_1.html

Neerijnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234091.html

Lingewaal:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Lingewaal/64169/64
169_3.html
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4. Notitie “Procedureverordening voor advisering in tegemoetkoming 
planschade 2008” van de gemeente Neerijnen verbindend te verklaren 
voor de gehele gemeente West Betuwe

Inleiding
De raad van de gemeente West Betuwe besluit, gezien het feit dat er geen verschillen 
zijn in de Procedureverordeningen voor advisering in de tegemoetkoming in planschade, 
om de “Procedureverordening voor advisering in de tegemoetkoming in planschade 
2008” van gemeente Neerijnen verbindend te verklaren. 

De verschillen
In de 3 planschadeverordeningen geen

In de gemeente Neerijnen is naast de genoemde planschadeverordening nog de 
Verordening verhoging drempelbedrag 2011 van kracht. Het concept-besluit bevat ook 
de intrekking van deze verdening aangezien deze verordening voor beleidsongelijkheid 
zorgt. 
Op basis van deze verordening is het drempelbedrag verhoogd van € 300,- (wettelijk 
recht) naar € 500,- Dit heeft Neerijnen destijds gedaan om een financiële drempel op te 
werpen om lichtvaardige planschadeaanvragen tegen te gaan. Dat is, gezien de 
ontwikkeling van het normaal maatschappelijk risico in de jurisprudentie en daarmee het 
teruglopen van het aantal planschadeaanvragen niet meer nodig.

De huidige verordeningen: 
Neerijen 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Neerijnen/CVDR6221
0.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neerijnen/129376/12
9376_1.html

Lingewaal
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Lingewaal/CVDR497
64.html

Geldermalsen 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Geldermalsen/12017
8/120178_1.html
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen de besluiten van de stuurgroep van 6 november 2018 en 20 november 2018 en 
het voorstel van de stuurgroep;

Overwegende dat het in het kader van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 
noodzakelijk wordt geacht de regelgeving zoals opgenomen in dit besluit te 
harmoniseren:

Gelet op de Gemeentewet, waaronder in elk geval de artikelen 84, 95 eerste en tweede 
lid, 96 eerste en tweede lid, 97, 99, 139, 140, 142, 147, 149a, 150 en 156;
De Algemene wet bestuursrecht, waaronder in elk geval artikel 7:13 en afdeling 10.1.2;
Artikel 29 van de Wet Algemene regels herindeling;

Besluit:

1. De volgende verordeningen, met ingang van de dag van bekendmaking, geldend te 
verklaren voor het grondgebied van de nieuwe gemeente:  

a. Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012;
b. Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017;
c. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Geldermalsen 2018;
d. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 

van de gemeente Neerijnen;

2. Bij de inwerkingtreding van de onder punt 1 genoemde verordeningen worden de 
volgende verordeningen geacht te zijn ingetrokken met ingang van de datum van de 
inwerkingtreding als genoemd in de betreffende verordeningen, met dien verstande 
dat zij  van toepassing blijven op de besluiten die zijn genomen op grond van de 
betreffende verordening.

a. De Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Lingewaal 2009
b. Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018 en de Erfgoedverordening 

Lingewaal
c. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Neerijnen 2018 en de 

Subsidieverordening Monumenten Lingewaal
d. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van 

de gemeente Lingewaal, de Verordening verhoging drempelbedrag 2011 
van de gemeente Neerijnen en de Procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade 2008 van de gemeente Geldermalsen

e. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht gemeente Lingewaal 2016

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 15 januari 2019, nummer 34

de griffier,                                  de voorzitter,
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