
DELEGATIEBESLUIT ARTIKEL 3.10 LID 4 EN ARTIKEL 6.12 LID 1 EN 2 WET 
RUIMTELIJKE ORDENING (Wro) (BESLUIT DELEGATIE PROJECTBESLUITEN 2009), 
GEMEENTERAAD VOORST, 

 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST; 

 
 
  gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 27 januari 2009, 
nummer 2009-291; 
 
  gelet op artikel 3.10 en 6.12 van de Wro, artikel 156 van de Gemeentewet, en 
afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);  
 
 

BESLUIT 
 
vast te stellen het volgende delegatiebesluit: 
 
Artikel 1 
1. De bevoegdheid tot het nemen van projectbesluiten ingevolge artikel 3.10 van de Wet 

ruimtelijke ordening wordt overgedragen aan het college van B&W. 
 
2. In afwijking van het eerste lid neemt de raad het projectbesluit, wanneer een of meer van 

de volgende situaties van toepassing is: 
a) Het verzoek om een projectbesluit heeft betrekking op een gebied waarvoor een 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd en het verzoek is in strijd met dit plan. 
b) Het verzoek om een projectbesluit heeft betrekking op een bouwplan met een 

bouwvolume van (totaal) meer dan 1000 m3. 
c) Het verzoek om een projectbesluit heeft betrekking op een bouwplan met een 

geschatte bouwsom van meer dan € 600.000,- (incl. BTW). 
d) Het verzoek om een projectbesluit heeft betrekking op het wijzigen van het 

toegestane gebruik dat qua omvang een terrein van meer dan 2 ha. in beslag neemt. 
e) Het verzoek om een projectbesluit heeft betrekking op een project waarvoor een 

(beoordelings)plicht geldt van een milieueffectrapportage als bedoeld in paragraaf 7.2 
van de Wet milieubeheer. 

f) Het verzoek om een projectbesluit heeft betrekking op een infrastructureel project ten 
aanzien van de openbare weg. 

 
3. Het gestelde onder artikel 1 lid 2 laat onverlet de bevoegdheid van de raad om in 

concrete gevallen van een verzoek om een projectbesluit het nemen van het besluit 
hierop alsnog aan het college van B&W te delegeren. 

 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en wethouders geeft bij de uitoefening van deze bevoegdheid, 
onverminderd het bepaalde in artikel 4: 84 van de Awb, in ieder geval toepassing aan de 
onderstaande beleidsregels: 

a) Het verzoek om een projectbesluit dat betrekking heeft op een gebied waarvoor de 
raad een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld dat nog niet in werking is 
getreden, en welk verzoek hiermee in strijd is, wordt in beginsel geweigerd. 

b) Het verzoek om een projectbesluit dat betrekking heeft op een gebied waarvoor 
korter dan twee jaar geleden een bestemmingsplan in werking is getreden, en welk 
verzoek hiermee in strijd is, wordt in beginsel geweigerd. 
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Artikel 3 
In de gevallen waarin op grond van de bovenstaande bepalingen van dit delegatiebesluit het 
college van B&W bevoegd is om het projectbesluit te nemen, wordt ook de bevoegdheid tot 
het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 of lid 2 van de Wro aan het college 
van B&W overgedragen.  
 
Artikel 4 
Het college van B&W geeft de raad ieder jaar een overzicht van al zijn besluiten in het kader 
van dit delegatiebesluit met daarbij vermeld naam en adres van de aanvrager, de bouwsom 
en het bouwvolume. 
 
Artikel 5 
Dit delegatiebesluit wordt aangehaald als ‘besluit delegatie projectbesluiten 2009’. 
 
Artikel 6 
Het ‘besluit delegatie projectbesluiten 2009’ treedt in werking op het moment van 
bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2009. 
 
Artikel 7 
Het ‘besluit delegatie projectbesluiten’ vervangt het ‘DELEGATIEBESLUIT ARTIKEL 3.10 
LID 4 WET RUIMTELIJKE ORDENING (Wro) (DELEGATIE PROJECTBESLUITEN), 
GEMEENTERAAD VOORST, 30 JUNI 2008’. 
 
 
 
Twello, 2 maart 2009 
 
 
DE RAAD VOORNOEMD, 
 
 
 
 
drs. S.J. Peet drs. J.T.H.M. Penninx 
griffier voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Dit delegatiebesluit vervangt het eerdere delegatiebesluit van 30 juni 2008. In dit vernieuwde 
delegatiebesluit is thans uitdrukkelijk de bepaling opgenomen (artikel 3) dat in de gevallen 
waarin het college van B&W bevoegd is om het projectbesluit te nemen, ook de bevoegdheid 
tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 of lid 2 van de Wro aan het 
college van B&W wordt overgedragen. Deze samenhang in de bevoegdheid voor het nemen 
van de besluiten is logisch omdat de beslissing om al of niet een exploitatieplan vast te 
stellen (ook) in samenhang plaatsvindt met het nemen van een projectbesluit. 


