
Van: Floris Grijzenhout 
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 12:35
Aan: Koen Steenbergen <Koen.Steenbergen@WestBetuwe.nl>
CC: Brugoverleg <Brugoverleg@WestBetuwe.nl>; College West Betuwe <College@WestBetuwe.nl>; 
Ilse Broekmans <Ilse.Broekmans@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: Raadsvragen omtrent Delegatiebesluit Omgevingsrecht

Dag Koen,

Tijdens de oordeelsvormende vergadering op 14 mei 2019 is het raadsvoorstel voor de 
vaststelling van het delegatiebesluit omgevingsrecht in de gemeenteraad besproken. 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel zijn een aantal vragen gesteld door de 
gemeenteraad. In deze mail worden deze vragen beantwoord.  
De volgende vragen zijn gesteld:

1. Wat wordt verstaan onder een project?
Onder een ‘project’, zoals verwoord in het raadsbesluit onder A nummers 1 tot en met 10  
wordt verstaan: het principeverzoek van de initiatiefnemer aangevuld met de aanvraag 
om omgevingsvergunning en diverse rapporten / onderzoeken. Wat een onderdeel vormt 
van het project, wordt bepaald door het principeverzoek. De aanvraag moet 
situatietekeningen bevatten van de huidige en toekomstige situatie en gegevens over 
het huidige en toekomstige gebruik. Verder moet aangegeven worden wat de gevolgen 
zijn voor de ruimtelijke ordening. Bij de aanvraag moet men ook de aard en omvang van 
het project aangeven. De indieningsvereisten zijn aangegeven in de Regeling 
omgevingsrecht. (art. 1.3 en 3.2 Mor) Overigens wordt de term ‘project’ ook gebruikt in 
de delegatiebesluiten van de voormalige gemeenten Lingewaal en Geldermalsen. 
De procedure van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wro wordt ook wel in de Wabo 
afwijkingsprocedure genoemd.  
 
2. Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd?
Het college neemt een besluit over het principeverzoek. Als het college besluit om 
medewerking te verlenen aan een principeverzoek, bepaalt zij tegelijk welke procedure 
het meest geschikt is om het principeverzoek te realiseren. Welke procedure wordt 
gevoerd, hangt met name af van de inhoud van het principeverzoek. Als het gaat over 
het afwijken van een bestemmingsplan, kan een keuze worden gemaakt uit drie 
procedures:

1. Een bestemmingsplanwijziging in de vorm van een herziening of een 
‘postzegelbestemmingsplan’.

2. Als het moederplan het mogelijk maakt: een wijzigings- of uitwerkingsplan. 
3. Een Wabo afwijkingsprocedure. Over deze laatste procedure gaat het in dit  

raadsvoorstel.  
 
De Raad wordt geïnformeerd wanneer sprake van de volgende relevante momenten in de  
procedure:

1. Er is sprake van een aanvraag omgevingsvergunning waarbij de procedure 
van artikel 12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo (de Wabo 
afwijkingsprocedure) wordt gevolgd;
en  

2. Er is sprake van een principebesluit van het college tot het mogelijk 
verlenen van een omgevingsvergunning;
en 

3. het college wil gebruik gaan maken van het delegatiebesluit. Dit moment is  
gelijk aan het moment in de procedure waarbij uw raad normaliter om het 
afgeven van een vvgb wordt gevraagd.  Na het nemen van het 
delegatiebesluit van het college begint de terinzagelegging.

De vorm waarin uw Raad wordt geïnformeerd is via een raadsinformatienota. 
 
3. Wie bepaalt of een onderwerp politiek gevoelig is?
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Het college bepaalt of een project politiek gevoelig is. Een definitie/uitleg van de term 
“politiek gevoelig” is moeilijk te geven omdat dit per geval verschilt.  Een voorbeeld is de 
lijst van politiek gevoelige onderwerpen waarover door het parlement  in een 
demissionaire periode niet kan worden besloten/ die niet kunnen worden behandeld. 
Bijgevoegd is een pdf bestand met een lijst van controversiële onderwerpen uit de 
Tweede Kamer.
 
Als een onderwerp politiek gevoelig is, heeft het college twee keuzemogelijkheden:

1. Het college maakt gebruik van het delegatiebesluit
2. Het college maakt geen gebruik van het delegatiebesluit. In dat geval beslist de  

Raad middels een ontwerp vvgb over het al dan niet verlenen van een vvgb.
 
4. Waarom is ervoor gekozen om milieucategorie 3.2 op te nemen in het 
delegatiebesluit?
Binnen de bebouwde kom zijn bedrijven met milieucategorie 3.2. toegestaan op een 
bedrijventerrein.  De bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in West Betuwe 
maken bedrijven mogelijk tot en met milieucategorie 3.2. In het delegatiebesluit is 
aansluiting gezocht bij de milieucategorie die op bestaande bedrijventerreinen mogelijk 
wordt gemaakt. In onze gemeente zijn de bedrijventerreinen Hondsgemet, de Zeiving, 
Kerkewaard en ‘t Overrijke in ontwikkeling.  Het voorgaande geldt ook voor eventuele 
solitaire bedrijven met een maximale milieucategorie van 3.2. die zich binnen de 
bebouwde kom bevinden.
 
Als een bedrijf een aanvraag om omgevingsvergunning indient, zijn er vier 
mogelijkheden:

1. Een bestaand bedrijf vestigt zich of breidt uit op een bestaand bedrijventerrein
2. Een bestaand bedrijf vestig zich of breidt uit op een nieuw bedrijventerrein. 

(Hondsgemet – de Zeiving – Kerkewaard – ’t Overrijke)
3. Een nieuw bedrijf vestigt zich of breidt uit op een bestaand bedrijventerrein.
4. Een nieuw bedrijf vestigt zich of  breidt uit op een nieuw bedrijventerrein. 

 
Een bestaand en een nieuw bedrijf kan zich ook solitair vestigen binnen de bebouwde 
kom. 
In al deze gevallen kan het college via het voorgelegen delegatiebesluit beslissen, tenzij 
u anders besluit of hierin een andere keuze maakt. 
 
Samenvatting: Als bedrijven met een maximale milieucategorie 3.2. bijvoorbeeld willen 
bouwen of uitbreiden binnen de bebouwde kom en er is sprake van het afwijken van het 
vigerende bestemmingsplan door middel van een Wabo afwijkingsprocedure, dan kan het  
college via het delegatiebesluit daarover beslissen, en is dan geen vvgb van de raad 
nodig.
 
De VNG heeft in de brochure Bedrijven en milieuzonering 2009 richtafstanden bepaald 
voor alle bedrijfsactiviteiten. Hieraan wordt getoetst door het college. Het is mogelijk om 
deze afstanden te verlagen door het nemen van maatwerkvoorschriften. De 
richtafstandentabel is bijgevoegd. 
 
5. Op basis van welk beleidskader beslist het college over principeverzoeken?
Op basis van de wet Arhi gelden de vastgestelde beleidskaders van de voormalige 
gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen nog voor een periode van twee jaar. 
Deze periode komt overeen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 
2021.
Dat betekent dat principeverzoeken onder andere worden getoetst aan de Structuurvisies  
van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. Uiteraard worden ingediende 
principeverzoeken integraal getoetst, en dus ook aan andere beleidskaders. 
 
6. Waar is de vindplaats van alle delegatiebesluiten te vinden inclusief dit 
delegatiebesluit? 
Delegatiebesluiten worden officieel, digitaal en daardoor rechtsgeldig gepubliceerd in het  
Gemeenteblad. 



Delegatiebesluiten van de gemeente West Betuwe zijn te vinden via de website 
www.overheid.nl, vervolgens zoeken via West Betuwe en de keuze maken voor 
gemeenteblad.
Als service kunnen delegatiebesluiten ook op de gemeentelijke website worden 
geplaatst. Dit is gebeurd met de door uw Raad vastgestelde APV en dat kan ook 
gebeuren met dit delegatiebesluit.
 
7. Is dit delegatiebesluit een carte blanche voor het college?
Nee, want het college kan uitsluitend in de in het delegatiebesluit genoemde categorieën  
gebruik maken van deze delegatiemogelijkheid.  In alle gevallen die niet in het 
delegatiebesluit zijn genoemd, is alleen de Raad bevoegd om een vvgb te verlenen of te 
weigeren. 
 
Het raadsvoorstel wordt ongewijzigd aan u voorgelegd. 
 
Met vriendelijke groet,
Floris Grijzenhout
Directiesecretaris

0345-728717 | 06-50079323 | floris.grijzenhout@westbetuwe.nl 
Aanwezig op: maandag t/m donderdag
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