Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Wijziging verordeningen en vooroverleg bouwvergunningen i.v.m. Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Activiteit

Besluitvorming

Doel

besluitvorming

Geschatte
behandeltijd

20 min

Beknopte
toelichting

Het kabinet wil een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels
op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, die naar verwachting per 1 juli 2010 of per 1 oktober 2010 in
werking zal treden, moet dat (mede) realiseren. Het doel van deze wet is om tot
vereenvoudiging en versnelling van procedures te komen.
De Wabo gaat uit van één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning wordt geïntroduceerd ter vervanging van uiteenlopende
vergunningen die nodig zijn voor het realiseren van een bouwwerk, bijvoorbeeld
de bouwvergunning, de sloopvergunning, de monumentenvergunning, de
aanlegvergunning, de kapvergunning, de inritvergunning etc.
In het bouwbeleidsplan is een aantal uitgangspunten geformuleerd waarom
destijds is gekozen om vooroverleg door middel van schetsplannen en
Principeverzoeken aan te bieden aan aanvragers. Met het in werking treden van
de Wabo vallen deze gronden deels weg.

Vervolg
procedure
Gevraagde
beslissing

Gereed voor besluitvorming
1) conform bijgevoegde concepten vast te stellen:
1. de “Bouwverordening Wormerland 2010” onder gelijktijdige intrekking
van de “Bouwverordening 2006” vastgesteld op 24 oktober 2006 en
alle daarin nadien aangebrachte wijzigingen;
2. de “Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening” en deze wijziging voegen bij de “Algemene Plaatselijke
Verordening” d.d. 14 april 2009
3. Eerste wijziging legeverordening Wormerland 2010 en bijbehorende
tarieventabel.
4. de “Erfgoedverordening 2010 gemeente Wormerland” onder
gelijktijdige intrekking van de “Monumentenverordening Wormerland
2004” inclusief de Toelichting, vastgesteld op 1 maart 2005.
-en te bepalen dat voornoemde verordeningen na bekendmaking in werking
treden onder gelijktijdige intrekking van de voornoemde regelgeving tegelijk met
de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Het vooroverleg zoals opgenomen in het Bouwbeleidsplan af te schaffen.

Bijlage(n)

- Bouwverordening Wormerland 2010
- Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke verordening Wormerland
- Wijziging legesverordening Wormerland 2010 en bij behorende tarieventabel
- Erfgoedverordening 2010 gemeente Wormerland
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