
 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   311941 
Datum vergadering:  8 maart 2022 
Datum voorstel:  1 februari 2022 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Delegatiebesluit Omgevingswet 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Het 'Delegatiebesluit Omgevingswet' wordt vasgesteld. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De gemeenteraad wordt voorgesteld om besluitvorming ten aanzien van bepaalde onderdelen van het 
omgevingsplan te delegeren aan het college. In het delegatiebesluit is omschreven voor welke onderdelen 
het college bevoegd is om het omgevingsplan te wijzigen. Bovendien is bepaald dat eenmaal per jaar een 
overzicht aan de raad wordt verstrekt van de krachtens het delegatiebesluit genomen besluiten ten behoeve 
van de monitoring.  
 
Aanleiding voor het voorstel 
Met de invoering van de Omgevingswet (beoogd 01 juli 2022) vervalt een aantal eerder genomen besluiten 
op het gebied van bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college. Deze 
bevoegdheidsverdeling wijzigt in de Omgevingswet, waardoor het noodzakelijk is nieuwe besluiten te nemen 
over deze bevoegdheidsverdeling. 
 
Beoogd resultaat van het voorstel 
Met het nemen van deze besluiten kunnen de gemeenteraad en het college na invoering van de 
Omgevingswet (voorzien op 01 juli 2022) werken met de verschillende bevoegdheden van de Omgevingswet. 
Praktisch gezien maakt dit het mogelijk om te kunnen blijven werken zoals we dat nu ook al doen. Hiermee 
leren we eerst de verschillende bevoegdheden goed kennen voordat er inhoudelijke veranderingen 
doorgevoerd worden. 
 
Argumentatie 
Het college van burgemeester en wethouders mag het omgevingsplan wijzigen. Dat mag alleen voor de 
gevallen die door de gemeenteraad zijn benoemd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal 
gevallen te benoemen,. In artikel 1 van het delegatiebesluit zijn de volgende gevallen benoemd: 
 
1.    het toevoegen of wijzigen van begripsbepalingen voor zover deze geen wezenlijke wijzigingen voor de 
fysieke leefomgeving tot gevolg hebben; 
2.    het verwerken van kaderstellend beleid waarover na inwerkingtreding van onderhavige regeling door de 
gemeenteraad is besloten, indien de gemeenteraad bij vaststelling van dat beleid akkoord is gegaan met 
uitwerking van het betreffende beleid door het college; 
3.    het opnemen van onherroepelijke omgevingsvergunningen in het omgevingsplan; 
4.    het wijzigen van het omgevingsplan aan gewijzigde wet- en regelgeving van het Rijk en/of provincie voor 
zover hier geen beleidsvrijheid is toegekend; 
5.    het corrigeren van verschrijvingen en verwijzingen in het omgevingsplan; 
6.    het aanwijzen, wijzigen en schrappen van gemeentelijke monumenten; 
7.    het toevoegen van die onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen die beleidsneutraal in het 
omgevingsplan worden opgenomen; 
8.    het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de voorbereiding van in het omgevingsplan te 
stellen regels; 
9.    het vragen van ontheffingen van de bepalingen in de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel 
2017 dan wel de opvolger daarvan. 
 
 
In het delegatiebesluit is verder bepaald dat het college de raad eenmaal per jaar op de hoogte stelt in 
hoeverre van de delegatiemogelijkheden gebruik is gemaakt. Aan de raad wordt een lijst voorgelegd met die 
onderdelen van het omgevingsplan waar het college een besluit heeft genomen tot vaststelling van het 

 



 

omgevingsplan. Op deze manier kan goed gemonitord worden hoe het gaat. 
 
Het besluit van de gemeenteraad gaat gelden op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. 
 
Externe communicatie 
niet van toepassing 
 
Financiele paragraaf 
niet van toepassing 
 
Uitvoering 
niet van toepassing 
 
Evaluatie 
niet van toepassing 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Voor beide gemeenten is het delegatiebesluit inhoudelijk gelijk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
G. van Hofwegen    J.G.J. Joosten  



 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  8 maart 2022 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Delegatiebesluit Omgevingswet 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 februari 2022, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 8 februari 2022; 
  
gelet op artikel 2.8 van de Omgevingswet; 
gelet op artikel 4.14 lid 5 van de Omgevingswet; 
 
besluit 
Het 'Delegatiebesluit Omgevingswet' wordt vasgesteld. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2022 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


