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MOTIE 

 
Onderwerp Besluiten Omgevingswet: delegatie, adviesrecht en participatieverplichting 

Datum 8 februari 2022 

Ingediend door SENIOREN VELDHOVEN 

Naar aanleiding van Agendapunt 8.04, concept Raadsbesluit 22.014 / 21bs00183 

Besluitvormende raadsvergadering 8-2-2022 

Programma 8 

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

 

kennis genomen hebbend van: 

 De adviesnota en het concept raadsbesluit over delegatie, adviesrecht en 

participatieverplichting 

 het voorstel om te besluiten de huidige bevoegdheden over delegatie en adviesrecht met 

gelijke werking over te nemen  

 het voorstel om de lijst van categorieën van gevallen (bindend) adviesrecht raad te besluiten 

 het uitstel van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog tot 1 oktober 

2022 

 

overwegende dat: 

 de nieuwe omgevingswet uitgaat van een nieuwe, meer integrale benadering van ruimtelijke 

ordening en leefomgeving 

 daarvoor een groot aantal wetten, verordeningen en ook gemeentelijk beleid geacht worden 

op termijn opgenomen te zijn in het omgevingsplan 

 actieve betrokkenheid van de burger wordt gestimuleerd en dat dit ook in Veldhoven in het 

nieuwe participatietraject is voorzien 

 de initiatieven met grote gevolgen niet beperkt zijn tot woningbouw maar ook zien op andere 

bouwwerken, (bedrijfs)vestigingen en wegenaanleg 

 daarbij de impact van een initiatief op de leefomgeving goed in beeld komt 

 feitelijk de procesgang van initiatief tot principebesluit door het college juist nu 

 opnieuw wordt ontworpen 

 de gemeenteraad bij deze ontwikkeling ervaring moet opdoen maar ook het initiatief moet 

houden 

 juist in gevallen van veel ‘reuring’ het inzetten van een ‘traject via de raad’ voor de hand ligt 

 het precies benoemen van aantal, hoogte en ‘invloed op de stad’ een brug te ver lijkt 
 

verzoekt het college: 

 

1. onderzoek te doen naar nieuwe criteria die moeten leiden tot bindend adviesrecht van de raad 

 de aandacht hierbij te richten  op de kwaliteit van het initiatief direct na de fase van 

participatie (nu in ontwikkeling) 

 op basis van de impact van een initiatief te beoordelen of geschakeld moet worden naar 

het bindend adviesrecht van de raad 

2. voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet een integraal voorstel te doen over 

delegatie, adviesrecht en participatieverplichting    

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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