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AMENDEMENT 2021-12-21
Dit amendement heeft betrekking raadsvoorstel nr. 21.0005916
Onderwerp: Implementatie Omgevingswet - adviesrecht raad
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 13-12-2021,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat

1.

2.

de grondslag van de lijst met categorieën van gevallen waarvoor geldt dat de raad niet in de
gelegenheid behoeft te worden gesteld om advies uit te brengen (uitzonderingenlijst
adviesrecht raad) voor een belangrijk deel ligt in de Structuurvisie 2025;
de Structuurvisie in 2013 door de raad is vastgesteld,

van mening dat

1.
2.

het inzicht van de raad sinds de vaststelling van de Structuurvisie in 2013 voort is geschreden;
de raad wél gekend wil worden in proces planvorming c.q. vergunningverlening
dagattractiepark en verblijfsrecreatieparken,

besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen

1.

2.

Alle aanvragen om een omgevingsvergunning van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit
aan te wijzen als geval, waarover de raad in de gelegenheid moet worden gesteld om advies
uit te brengen aan het bevoegd gezag;
Bepalen dat (in uitzondering op hetgeen hiervoor onder 1 is besloten) voor activiteiten die
geschaard kunnen worden onder één van de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde categorieën
van gevallen én die voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, de raad niet in de
gelegenheid behoeft te worden gesteld om advies uit te brengen aan het bevoegd gezag,
waarbij de volgende twee onderdelen van de voorgestelde lijst (bijl. 1) worden
verwijderd:
punt 10 (realiseren van maximaal twee grootschalige recreatieve dagattracties
binnen de daarvoor in de Structuurvisie aangewezen zoekgebieden);
punt 11 (realiseren van maximaal twee grootschalige verblijfsrecreatieparken in de
rand langs het oude land, het tussengebied en de corridor);

3.

Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag van inwerkingtreding van de
Omgevingswet.
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