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Kernboodschap De raad kan onderdelen van het omgevingsplan delegeren aan het college. Het is 

verstandig in een aantal gevallen het omgevingsplan door het college te laten 

actualiseren. Denk aan verschrijvingen of het verwerken van onderwerpen waar 

reeds een besluit over is genomen. Op deze wijze kan het omgevingsplan snel 

worden geactualiseerd.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling  wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Voorgenomen raadsbesluit Adviesrecht raad bij afwijking omgevingsplan 

(2021/682434) in raadsvergadering 24 maart 2022.  

Besluit College 

d.d. 1 februari 2022 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

vast te stellen het Delegatiebesluit omgevingsplan Haarlem 

 

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 

De raad kan onderdelen van het omgevingsplan delegeren aan het college. Het is verstandig in een 

aantal gevallen het omgevingsplan door het college te laten actualiseren. Denk aan verschrijvingen of 

het verwerken van onderwerpen waar reeds een besluit over is genomen. Op deze wijze kan het 

omgevingsplan snel worden geactualiseerd. Bijlage 1 bevat het delegatiebesluit. In dit besluit zijn de 

gevallen opgesomd waarvoor het college het omgevingsplan mag actualiseren.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. vast te stellen het Delegatiebesluit omgevingsplan Haarlem  

 

3. Beoogd resultaat 

Het vastgestelde Delegatiebesluit omgevingsplan Haarlem.  

 

4. Argumenten 

1. Het omgevingsplan eenvoudig actueel houden 

Door het college de bevoegdheid te geven onderdelen van het omgevingsplan te mogen wijzigen, 

kan het omgevingsplan snel worden geactualiseerd.  

 

2.  Beleidsevaluatie 

Werken met de Omgevingswet is voor iedereen nieuw. Het is verstandig het delegatiebesluit na twee 

jaar te evalueren. Het college zal in de eerste helft van 2024 het delegatiebesluit evalueren en de 

bevindingen voorleggen aan de raad.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen specifieke risico’s of kanttekeningen te benoemen.  

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming kan publicatie plaatsvinden. Moment van publicatie is afhankelijk van de datum 

van inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Delegatiebesluit omgevingsplan Haarlem  

 

 

 

 


