Afwegingstabel delegatie
Delegatie is in het Omgevingsplan opgenomen

Apart delegatiebesluit nemen

Gebruiksvriendelijkheid / digitalisering
Iedereen (burgers, ambtenaren, bestuurders) kan in één oogopslag in Het is niet direct in het omgevingsplan inzichtelijk welke
het omgevingsplan zien welke mogelijkheden er zijn om functies
mogelijkheden er zijn om functies en bouwmogelijkheden te wijzigen.
+
en/of bouwmogelijkheden te wijzigen.
Vindbaarheid en raadpleegbaarheid kan indien wenselijk op een
andere wijze, buiten het plan, worden ingevuld.
Via het digitale plan is inzichtelijk WAAR deze mogelijkheden van
Via ruimtelijkeplannen.nl en de Crotec viewer is een dergelijk besluit
toepassing zijn.
slecht digitaal raadpleegbaar (te maken). Dit kan verbeterd worden,
+
maar dat kost geld, tijd en vindt plaats op een andere plaats dan het
Omgevingsplan.
Voor informatie over de geldende regels verwijst de ambtelijk
Voor informatie over de geldende regels moet het aparte
organisatie naar de viewer. Naar verwachting is daar komende tijd
delegatiebesluit naast de regels van het Omgevingsplan worden
+
nog wat uitleg nodig, maar zal dat snel afnemen.
gelegd. En door de gebruiker worden geïnterpreteerd. Onbekendheid
en onduidelijkheid liggen op de loer.
De totale 'reikwijdte' van het plan is zichtbaar. De te verwachten
Wellicht kunnen niet alle consequenties worden overzien, waardoor
veranderingen zijn inzichtelijk.
de uitwerking van het gehele ruimtelijke plan (ongewild) kan worden
+
beïnvloed.
Uitvoering van initiatieven
Het maakt niet uit of er binnen of buiten het Omgevingsplan gedelegeerd wordt. In beide situaties kan bij de uitvoering net zo snel, met
+/- dezelfde leges, onder dezelfde voorwaarden aan een ontwikkeling worden meegewerkt.
+/- Het wordt anders als een gedelegeerde bevoegdheid wordt ingetrokken. Maar ook dat kan onder beide situaties gebeuren.
Veranderen gedelegeerde bevoegdheden
+

-

-

+

+/+/-

+/-

De opgenomen delegatie in het omgevingsplan is staat open voor
beroep bij de Raad van State.
Met een voorbereidingsbesluit kan een gedelegeerde bevoegdheid
zonder voorbereiding door de raad worden stilgelegd. Hier staat geen
beroep tegen open.
Feitelijke aanpassing van gedelegeerde bevoegdheden gaat via een
herziening van het Omgevingsplan: een raadsbesluit. Dit is de is
wettelijk voorgeschreven procedure. Duurt langer dan bij delegatie
buiten het plan.
Een gedelegeerde regeling is niet meer toepasbaar zodra een
voorbereidingsbesluit is genomen of ontwerp herziening is
gepubliceerd (aanhoudingsgrondslag). Bij alleen intrekken van de
delegatie regelingen is vaststelling door de raad binnen de
aanhoudingstermijn makkelijk haalbaar.
Gelet op de systematiek van het plan zal een aanpassing van de
delegatiebevoegdheid in dezelfde systematiek worden vastgesteld.
Het maakt onderdeel uit van het plan dus er moet ook een afweging
voor de besluitvorming plaatsvinden.
Voor besluitvorming zijn de consequenties beter in zicht als het
aanpassing of toevoeging van gedelegeerde bevoegdheden betreft.

Het delegatiebesluit buiten het omgevingsplan is niet vatbaar voor
beroep bij de Raad van State.
Delegatiebesluit is zonder enige voorbereiding in te trekken met een
raadsbesluit. Hier staat geen beroep tegen open.
Delegatiebesluit is zonder voorbereiding aan te passen of uit te
breiden door de gemeenteraad: wel een raadsbesluit noodzakelijk.

-
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-

+/+/+
+

+

Een aangepast delegatiebesluit is snel toepasbaar.
+

Het delegatiebesluit is vormvrij: hoeft niet te voldoen aan de
systematiek van het plan. Onderzoek is niet per se nodig, wel erg
wenselijk voor de besluitvorming als het een toevoeging of
aanpassing betreft.
De consequenties van aanpassing of toevoeging van gedelegeerde
bevoegdheden is minder goed in zicht als er geen onderzoek wordt
gedaan voor de besluitvorming.
Rechtsbescherming
Er is een identieke rechtsbescherming voor gedelegeerde bevoegdheden in en buiten het Omgevingsplan.
De rechtsbescherming tussen een niet gedelegeerde bevoegdheid en een gedelegeerde bevoegdheid is overigens ook identiek.
Er staat beroep open tegen de gedelegeerde bevoegdheden.
Het rechterlijke toetsingsmoment of een regeling in z'n algemeenheid
Daarmee is er wel het risico op vernietiging.
aanvaardbaar is ontbreekt.
Een op basis van de delegatiebevoegdheid vastgestelde herziening Bij de vaststelling van de herziening wordt onderzoek gedaan naar de
heeft naar verwachting een sterkere juridische basis indien de
uitvoerbaarheid van het plan. Het risico ligt daarmee meer bij de
bevoegdheid in het omgevingsplan in stand is gebleven. Toch zal er initiatiefnemer.
bij de herziening opnieuw een motivering moeten worden opgesteld
en is er ook het risico op vernietiging van de herziening.

Inzicht in gevolgen van ontwikkelingen
De gedelegeerde bevoegdheden MOETEN (en zijn) betrokken
worden in het m.e.r.-onderzoek. Dit geeft inzicht in de mogelijk
gevolgen van de regeling voor het milieu. Hierdoor kan een betere
+
afweging worden gemaakt of een regeling aanvaardbaar is voor de
gemeente.

-

Bij delegatie buiten het Omgevingsplan HOEVEN de gevolgen niet
onderzocht te worden. Dat is nu wel gedaan voor het
Omgevingsplan, maar zal in de toekomst niet vanzelfsprekend en
logisch zijn. Of een regeling aanvaardbaar is, wordt dan ook minder
inzichtelijk bij het nemen van een delegatiebesluit.
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