
   

 
AMENDEMENT 
 

Onderwerp Besluiten Omgevingswet: delegatiebesluiten, adviesrecht en 
participatieverplichting 

Datum 8 februari 2022 

Ingediend door D66, VSA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal 

Naar aanleiding van Agendapunt 8.04, concept Raadsbesluit 22.014, besluitvormende 
raadsvergadering 8 februari 2022 

Programma 8.1 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 februari 2022,  
 

kennis genomen hebbend van: 

 De adviesnota 21bs00170/22.013 en concept raadsbesluit 21b00183/22.014 inzake 
besluiten Omgevingswet; 

 De voorgestelde besluiten om alle bevoegdheden, die voorheen uit hoofde van 
Ruimtelijke Ordening aan het college waren gedelegeerd, één op één over te nemen 
te nemen voor de nieuwe Omgevingswet; 

 De voorgestelde “lijst van categorieën van gevallen van bindend adviesrecht raad”; 
 
overwegende dat: 

 met de invoering van de nieuwe Omgevingswet juist niet alles op het gebied van 
ruimtelijke ordening “bij het oude” blijft; 

 door de samenvoeging van een groot aantal wetten en verordeningen besluiten over 
ruimtelijke ordening met daarbij bijvoorbeeld bodem, geluid en water nu 
gedecentraliseerd gaan worden naar de gemeente(-raad); 

 de nieuwe omgevingswet enerzijds beoogt om ontwikkelingen eenvoudiger te 
faciliteren, maar tegelijkertijd ook om burgers actiever bij deze ontwikkelingen te 
laten participeren; 

 de gemeenteraad in eerste instantie bij deze nieuwe ontwikkelingen voldoende 
ervaring moet opdoen en daartoe het initiatief moet houden; 

 het op inbreidingslocaties te verwachten is dat er sprake zal zijn van een veelvoud 
aan ontwikkelingen van beperkte omvang, die wel een grote impact zullen hebben op 
de directe leefomgeving van Veldhovenaren; 

 
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 22.014 als volgt te wijzigen: 

3. Vaststellen 'lijst van categorieën van gevallen adviesrecht raad' waarvoor een 
bindend advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad bij initiatieven die niet in het 
omgevingsplan passen, met toevoeging van de volgende activiteiten: 
 betrekking hebbend op meer dan 20 grondgebonden woningen 
 betrekking hebbend op meer dan 4 bouwlagen 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming .. stemmen – (AANGENOMEN / VERWORPEN) 

Voor .. stemmen ( ) 

Tegen .. stemmen ( ) 

 

 


	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 februari 2022,
	kennis genomen hebbend van:

