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Onderwerp: aanpassen lijst van gevallen met categorieën waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen niet is vereist
Deze motie hoort bij raadsvoorstel 21.0005916

De raad vande gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 december 2021, 
gehoord de beraadslagingen

overwegende dat
1. er op dit moment een lijst is met categorieën van gevallen is waarvoor geldt dat de raad hier 

geen verklaring van geen bedenkingen afgeeft, zoals bedoeld in artikel 2.27 Wabo, juncto 
artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht;

2. de grondslag van deze lijst voor een belangrijk deel ligt in de Structuurvisie 2025 en in de 
Structuurvisie ‘Zon in de Polder’, die respectievelijk in 2013 en 2019 zijn vastgesteld;

3. de Omgevingswet op z’n vroegst 1 juli 2022 in werking treedt;
4. er, wanneer er amendementen op het voorstel worden aangenomen, tot de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet een soort ‘vacuüm’ ontstaat tussen de huidige lijst met categorieën 
van gevallen waarvoor geldt dat de raad hier geen verklaring van geen bedenkingen afgeeft 
en de nieuwe lijst met categorieën waarvoor geldt dat de raad in de gelegenheid wordt 
gesteld advies uit te brengen,

van mening dat
1. het inzicht van de raad sinds de vaststelling van de Structuurvisie in 2013 en de 

Structuurvisie ‘Zon in de Polder’ in 2019 is voort geschreden;
2. gelezen de verschillende amendementen voor aanpassing van een aantal categorieën van 

gevallen waarvoor de raad na ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, alsnog 
in gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen aan het bevoegde gezag;

3. het genoemde, door de aangenomen amendementen ontstane, ‘vacuüm’ tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet onwenselijk is;

4. de Omgevingswet mogelijk ook later in gevoerd zou kunnen worden,

verzoekt het college
in de raadsvergadering op 28 februari 2022 een raadvoorstel ter besluitvorming voor te leggen dat, 
gelezen de aangenomen amendementen, ziet op aanpassing van de lijst met categorieën van 
gevallen waarvoor geldt dat een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is en waarin deze 
aangenomen amendementen adequaat zijn verwerkt

en gaat over tot de orde van de dag.
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