Provinciale Staten
Zaaknummer: 189191
Vragen van statenleden Bos, Walravens (Forum voor Democratie) en Koevoets (fractie
Koevoets) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 308.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
behandeling en invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023:
(ingekomen: 30 juli 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. In welke gemeenten in Zeeland bestaat er
een zogenaamde ‘gecoördineerde
procedure’ waarbij de losse procedures van
een bestemmingsplanwijziging en die van
een omgevingsvergunning in elkaar worden
geschoven tot één versnelde procedure?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. De gemeenten zijn hiervoor zelf
verantwoordelijk. De wijze waarop de
gemeenten dat procedureel vormgeven is
een bevoegdheid en verantwoordelijkheid
van de gemeenten zelf. Op dit aspect is geen
sprake van provinciaal toezicht. Wij
beschikken daarom niet over de informatie
die u vraagt.

2.

Kunnen GS voor de gemeenten die met zo’n
procedure werken aangeven hoe die
procedure er uitziet?

2.

Zie beantwoording vraag 1

3.

Wie of welke instantie bepaalt binnen de
gemeente of een gecoördineerde procedure
wordt ingezet voor een bepaald traject en
hebben aanvragers van een project hier
invloed op door specifiek om deze procedure
te kunnen vragen?

3.

Zie beantwoording vraag 1

4.

Zijn er gemeenten in Zeeland waarbij de
gemeenteraad, als bevoegd orgaan om mee
te beslissen over planologische structuren en
nieuwbouwprojecten, een deel van zijn
mandaat gedelegeerd heeft aan het college
van burgemeester en wethouders om
zodoende procedures voor de aanvraag van
een omgevingsvergunning te versnellen? Zo
ja, welke gemeenten? Zo ja, op welke wijze
en voor wat voor soort projecten?

4.

Zie beantwoording vraag 1

5.

Bieden gemeenten in Zeeland ambtelijke
hulp om projectaanvragen op voorhand
ambtelijk voor te bereiden en op te stellen?
Zo ja, om wat voor hulp gaat het dan? Zo ja,
berekenen de gemeenten een vergoeding
voor deze ambtelijke hulp? Zo ja hoe hoog is
deze vergoeding? (Deze vragen graag per
gemeente apart beantwoorden)

5.

Zie beantwoording vraag 1

6.

Welke momenten worden er in de
gemeenten onderscheiden in de
besluitvorming over een project? In welk
stadium van de besluitvorming wordt aan
burgers de mogelijkheid geboden om te
participeren? Wordt er in dit kader al
geparticipeerd volgens de intentie van
de nieuwe Omgevingswet?

6.

Zie beantwoording vraag 1
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