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VRA(A)G(EN) 
AAN 

 
 
het college 

ONDERWERP Gemeentelijke coördinatieregeling Wro artikel 3.30 
INDIENER VRA(A)G(EN) Harry Vogel 
Datum indiening 22 september 2020  
 

Inleiding en aanleiding 
De directe aanleiding is de agenda van de raad van 15 september 2020 waarin aan de raad als 
hamerstuk werd voorgesteld in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling als bedoeld 
in de Wro afdeling 3.6. artikel 3.30. Een voorstel met een beperkte invloed van de raad en dan niet 
alleen omdat het als hamerstuk wordt voorgelegd. Buiten een voor of tegen is slechts een 
amendement op het raadsbesluit mogelijk.  
De raad heeft nog wel de bevoegdheid tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Dat is slechts een 
vaststelling omdat ook daarbij procesmatig niet meer dan een voor of een tegen mogelijk is, al dan 
niet met een beperkte invloed middels een amendement. Anders is er het risico dat de gehele 
procedure overnieuw moet en de kosten –ook met name voor initiatiefnemer- oplopen.   
 
Wro afdeling 3.6 
artikel 3.30 lid 1 luidt als volgt: 

1. Bij besluit van de gemeenteraad kunnen gevallen of categorieën van gevallen worden 
aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid het wenselijk maakt dat: 

a. de voorbereiding en bekendmaking van nader aan te duiden, op aanvraag of 
ambtshalve te nemen besluiten worden gecoördineerd, of 

b. etcetera 
 

artikel 3.31 luidt als volgt: 
1. In door de gemeenteraad met toepassing van artikel 3.30 aangewezen gevallen bevorderen 
burgemeester en wethouders een gecoördineerde voorbereiding etcetera 
 
D66 is bekend met de procedurele voordelen van de coördinatieregeling maar ook met de nadelen. 
Voor D66 is het echter ook duidelijk dat niet iedere casus/dossier zich leent voor een raadsbesluit over 
toepassing van de coördinatieregeling. Wanneer wel en wanneer niet is dan de vraag (qua proces en 
inhoud)?  
 
Bij D66 is geen raadsbesluit bekend die gaat over de gevallen of categorieën van gevallen waarin het 
college bevoegd wordt tot toepassing van de coördinatieregeling.  
 

 
 
Vraag 1 
Is er een besluit van de gemeenteraad als bedoeld in de Wro artikel 3.30?  
 
Antwoord 

Vraag 2 
Als er een dergelijk besluit is (bij ons onbekend): op welke gronden vallen de dossier/casussen uit de 
raad van 15 september 2020 binnen dat besluit? 

Antwoord 
 

Vraag 3 
Als er geen besluit ex Wro artikel 3.30 is:  

- waarom is aan de raad nooit een voorstel gedaan over “gevallen en categorieën van 
gevallen” van casussen die in aanmerking kunnen komen voor toepassing van de 
coördinatieregeling? 

 



- welke overwegingen heeft het college gemaakt om de raad voor te stellen in te stemmen 
met de coördinatieregeling voor de dossiers van 15 september 2020? 

 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
Kan het college aangeven welke overwegingen zij heeft gemaakt om uit een oogpunt van een 
zorgvuldige procesmatige benadering naar de raad voor te stellen in te stemmen met een 
coördinatieregeling zonder die eerst te agenderen voor de Oordeelsvormende vergadering 
voorafgaand aan de raad van 15 september 2020?  
 
Antwoord 
 
 

Toelichting 
Een niet te verwaarlozen aspect bij de ruimtelijke ordening is het communicatieproces. De procedures 
zijn helder. Wanneer wordt de raad invloed gegund op de inhoud? Tot nu toe is bij dossiers als in de 
inleiding genoemd dat alleen in het slotakkoord. Is dat naar de raad in zijn geheel zorgvuldig?  
Als het gaat om draagvlak over de inhoud lijkt het alsof tot het maatschappelijk draagvlak in de 
voorbereiding die van de gehele raad procesmatig geen betekenis heeft c.q. krijgt.  
Waar begint de verantwoordelijkheid van het college als uitvoerend orgaan, wanneer geeft de raad 
planologische kaders mee aan het college? Kaders op het punt van volkshuisvesting en ruimtelijke 
kwaliteit in een afweging van de tegenstrijdigheid tussen die twee en die samen met de 
euro’s/investeringen communicerende vaten vormen. Welke informatie heeft de raad nodig? 
  
Voor D66 geldt dat bij bepaalde dossiers alle diverse belangen, planologische en 
stedenbouwkundige/ruimtelijke aspecten tegen elkaar gewogen moeten worden en dat keuzes daarin 
in principe aan de raad zijn tenzij de raad die bij besluit aan het college laat. Bij de raad van 15 
september 2020 lag er een raadsvoorstel dat daarvoor om verschillende redenen in aanmerking 
kwam.  
De procesmatige keuze van zonder beeld- en oordeelvorming in een oordeelsvormende vergadering 
dat dossier aan de raad voor te leggen als hamerstuk vond en vindt D66 principieel onjuist. Er moet 
niet een beeld ontstaan dat het college voor dat dossier een vroegtijdige discussie uit te weg heeft 
willen gaan.  
Ook al blijft het eindoordeel en de controle aan de raad, zij het met de in de inleiding vermelde 
beperkingen.   
  
 
 
 
 


