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 Beleid & Ontwikkeling Freek Atsma Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\2865  

B&W-besluit   07-02-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    01-03-2012 / 31-05-2012 

Agendanummer  14 
 

Onderwerp:  

Delegatie projectuitvoeringsbesluit 

 

Wij stellen voor:  

1. de bevoegdheid inzake projectuitvoeringsbesluiten op grond van artikel 2.10, 

eerste lid van de Crisis- en herstelwet te delegeren aan burgemeester en 

wethouders; 

2. dat het college bij gebruik van deze bevoegdheid de raad in de eerstvolgende 

vergadering hierover informeert.  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Crisis- en herstelwet 

 

 

Inleiding: 

De Crisis- en herstelwet, 31 maart 2010, is ingevoerd om bij ruimtelijke en 

infrastructurele projecten de besluitvorming over het project te versnellen. De wet 

geeft de gemeenteraad onder meer de mogelijkheid om in een zogenaamd 

“projectuitvoeringsbesluit“ nagenoeg* alle benodigde vergunningen in één keer te 

verlenen; hierbij is er slechts éénmaal een zienswijzenprocedure. Tegen het 

vastgestelde besluit kan geen bezwaar worden gemaakt maar kan gelijk beroep 

worden aangetekend. De rechter moet ook binnen een vastgestelde termijn besluiten 

over het beroep.  

(*: uitgezonderd de Flora- en Faunawet, archeologische monumenten en rijks- en bovenregionale 

wateren) 

 

Op 31 december 2011 is de “Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele 

andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)” van kracht geworden. Hierin is onder 

meer geregeld dat de gemeenteraad de bevoegdheid om projectuitvoeringsbesluiten 

vast te stellen kan delegeren aan het college. De wetgever heeft in de memorie van 

toelichting aangegeven dat er in de gemeentelijke praktijk een behoefte bestaat voor 

de gemeenteraad om de bevoegdheid om projectuitvoeringsbesluiten vast te stellen 

te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Omdat die delegatie -

bevoegdheid bestond voor het projectbesluit is het niet onlogisch die bevoegdheid 

ook te creëren voor het projectuitvoeringsbesluit.  

 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
  

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

  2 

Argumenten: 

1.1   Dit is een voortzetting van het bestaande beleid 

Op 13 april 2000 heeft uw raad besloten de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling 

als bedoeld in het (toenmalige) artikel 19, eerste lid, van de WRO te delegeren aan ons 

college. Deze vrijstelling is per 1 juli 2008, onder de toen ingevoerde Wro, vervangen 

door het zogenaamde projectbesluit. Op 11 september 2008 heeft u deze bevoegdheid 

eveneens gedelegeerd aan het college.  

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 is 

het projectbesluit opgegaan in het projectafwijkingsbesluit van de Wabo. Op 10 februari 

2011 heeft u besloten dat een “verklaring van geen bedenkingen” van uw raad niet is 

vereist als het college bevoegd gezag is voor een projectafwijkingsbesluit. Hiermee kan 

het college projectafwijkingsbesluiten zelfstandig afhandelen.  

Op 2 februari 2012 heeft u besloten om de bevoegdheden inzake een exploitatieplan, 

behorend bij een projectafwijkingsbesluit, te delegeren aan het college. De ervaringen 

hiermee zijn goed. Wij stellen voor om uit praktisch oogpunt de bestaande beleid voort 

te zetten.  

 

1.2 Versnelling ruimtelijke procedures 

Het doel van de Crisis- en herstelwet is het versnellen van procedures. Delegatie van de 

bevoegdheid kan ook in de gemeente Hillegom de procedure versnellen.  

 

2.1 Dit is een voortzetting van de bestaande werkwijze. 

 

Financiële dekking: 

Nvt. 

 

Communicatie/Participatie: 

Publicatie in het Witte Weekblad en op de website. 

 

Urgentie: 

Omdat wij verwachten dat er initiatieven zullen komen die om deze procedure vragen, 

is het gewenst dat de raad zo spoedig mogelijk een besluit neemt.  

 

Kanttekeningen: 

Nvt. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Stukken ter inzage gelegd: 

-Memo college dd 26-04-2012 

Informatie bij: dhr. F. Atsma, f.atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 301 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

