
RAADSBESLUIT  2022

Registratiekenmerk: Z.331849/D.210620

Raadsvergadering van: 27 januari 2022

Onderwerp: Delegatiebesluit ex artikel 2.8 Omgevingswet

De raad van de Gemeente Woudenberg,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 2021 
betreffende de delegatie van delen van het omgevingsplan;

gelet op de artikelen 2.8 en 4.14 lid 5 Omgevingswet en de artikelen 10:13 tot en met 
10:19 Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 156 Gemeentewet; 

b e s l u i t :

Artikel 1 Delegatie
1. De bevoegdheid tot het verwerken van verleende omgevingsvergunningen (art. 

4.17 Omgevingswet) in afwijking van het omgevingsplan te delegeren aan het 
college van burgemeester en wethouders.

2. De bevoegdheid tot het wijzigen van omgevingsplannen voor alle aanvragen om 
wijziging die passen binnen de huidige wijzigingsbevoegdheden uit het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied en de algemene wijzigingsbevoegdheden uit het 
vigerende bestemmingsplan Bebouwde Kom te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders.

3. De bevoegdheid tot het verwerken van vastgesteld beleid in het nieuwe 
omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders 
indien bij vaststelling van het beleid akkoord is gegeven dat het college het 
betreffende beleid verder uitwerkt in het omgevingsplan.

4. De bevoegdheid tot het doorvoeren van wijzigingen van technische aard in het 
omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

5. De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit te delegeren aan 
het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Evaluatie
De raad ontvangt na afloop van een kalenderjaar een overzicht waarin de verwerkte 
besluiten en wijzigingen in het omgevingsplan zijn opgenomen. Na 2 jaar vindt een 
formele evaluatie plaats. 

Artikel 3 Kennisgeving
Dit besluit wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad en via Overheid.nl.



Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit delegatiebesluit treedt in werking vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet, 
voorzien op 1 juli 2022.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 27 januari 2022.

K. Wiesenekker M. Jansen-van Harten 
raadsgriffier voorzitter

Pagina geprint op: 0 XXX 0000, 00:00 uur Pagina: 2 Voorstel: 
/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/0db01f84-efb5-497d-9a5b-
be66bd2ded75.docx


	RAADSBESLUIT 2022

