
  
 

 
    
  
  
  
  
  

 

INITIATIEFVOORSTEL 
 
 
Agendapunt: Nr.: Datum: 
16 (29 juni 2009) 109 2 juni 2009 
 
Onderwerp:  Reparatiebesluit delegatie projectbesluit 
    

 
Wij stellen u voor: 
het gepubliceerde raadsbesluit, dd. 23 juni 2008, nr. 57 in te trekken. 
 
Toelichting: 
 
Inleiding: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft uw raad in juni 2008 voorgesteld een nieuw 
delegatiebesluit te nemen.  
Aanleiding voor dit voorstel is de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening. Was in de oude wet nog 
sprake van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19.1 van de wet, in de nieuwe 
wetgeving is deze figuur vervangen door het projectbesluit.  
De kern van dit (destijds) voorgestelde delegatiebesluit is dat uw raad de bevoegdheid om een 
projectbesluit te nemen delegeert aan het college van burgemeester en wethouders. Dit op grond van 
artikel 3.10, lid 4 Wro. 
 
Uw raad heeft het voorgestelde delegatiebesluit gewijzigd vastgesteld. 
De wijziging houdt in dat de delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit inzake de 
voormalige art. 19, lid 1-procedures die door de invoering van de nieuwe wet vervangen zijn door het 
projectbesluit vervalt op 1 februari 2009. 
 
Deze beperking is niet opgenomen in het ondertekende besluit. Ook is bij de publicatie van het besluit 
geen melding gemaakt van het gegeven dat de delegatie tijdelijk was. 
De werking van de artikelen 156, lid 4 en 139 Gemeentewet bepaalt dat het besluit dat gepubliceerd is 
rechtsgeldig is en dus rechtskracht heeft. Dit betekent dat het besluit zoals dat is opgenomen in het 
gemeenteblad (permanente delegatie van de bevoegdheid om een projectbesluit te nemen) nu geldt. 
 
Zowel het college van burgemeester en wethouders als uw raad zijn van mening dat uw raad het 
delegatiebesluit gewijzigd heeft vastgesteld. 
 
Uw raad wordt, middels dit reparatiebesluit, voorgesteld de huidige situatie in overeenstemming te 
brengen met hetgeen uw raad heeft besloten over de delegatie van het nemen van een projectbesluit 
op grond van artikel 3.10, lid 4 Wet ruimtelijke ordening. 
 
Beleidskader en rol gemeente:  
Delegatie is het overdragen van een bevoegdheid van een bestuursorgaan naar een ander 
(bestuurs)orgaan waarbij de verantwoordelijkheid eveneens mee overgaat. Degene die de 
bevoegdheid krachtens delegatie krijgt, gaat de bevoegdheid op eigen gezag en verantwoordelijkheid 
uitoefenen. Degene die een bevoegdheid heeft gedelegeerd kan geen nadere aanwijzingen geven in 
incidentele gevallen. Delegatie is uitsluitend mogelijk indien hiervoor een wettelijke grondslag 
aanwezig is. 
 
In artikel 3.10 Wro staan de bepalingen ten aanzien van het projhectbesluit. In het 4e lid van dit artikel 
wordt de mogelijkheid gegeven om de bevoegdhied tot het nemen van een projectbesluit te delegeren 
aan het college van burgemeester en wethouders. 



  
 

 
    
  
  
  
  
  

 

Door het raadsbesluit van 23 juni 2008 in te trekken is de delegatie beëindigd en is uw raad weer het 
bevoegde orgaan om projectbesluiten te nemen. 
 
Artikel 10:18 Awb zegt dat een bestuursorgaan kan het delegatiebesluit te allen tijde intrekken.  
 
Alternatieven:  
Indien uw raad geen besluit neemt blijft de delegatie (want plaatsing in het gemeenteblad en dit 
bepaalt de rechtswerking) gehandhaafd.  
 
Financieel kader:  
Er zijn geen directe financiële consequenties  
 
Communicatie:  
Het raadsbesluit zal worden bekendgemaakt in Kernpunten en op de website. 
 
 
 
De indieners, 
 
 
 
 
R.W.J. van Leeuwen J.J. Wiltvank 
Gemeentebelangen PvdA 


