
 

 

 

Motie deregulering 

De Raad op 16 december 2014 bijeen, 

Overwegende 

- Dat de Raad in diverse documenten zoals bv het raadsprogramma 2011-2014, het 
coalitieakkoord 2011-2014, diverse visies, zoals Focus op Morgen, het Hoofdlijnenakkoord, 
een economische visie etc haar beleidsdoelen heeft verwoord 

- Dat het realiseren van die beleidsdoelen integraal tussen de diverse vak afdelingen behoren 
te worden benaderd teneinde de doelstellingen te behalen 

- Voorkomen moet worden dat de regels en voorschriften binnen een (1) vakdiscipline de 
uitvoering van beleidsdoelen belemmeren 

- Dat nog niet alle uitvoeringsregels op de vastgestelde beleidsvisies zijn aangepast 
- Dat de regels en voorschriften welke ertoe dienen de veiligheid te bevorderen dan wel 

overlast of hinder voor derden altijd dienen te prevaleren boven het belang van particuliere  
initiatieven 

- Dat het College bij het nemen van een besluit vrij is om te beoordelen of aan de wet en 
andere geldende Regelingen in redelijkheid wordt voldaan.  

- Dat het College, om adequaat te kunnen reageren op initiatiefnemers de mogelijkheid heeft 
om van regels af te wijken indien het realiseren van de door de Raad vastgestelde 
beleidsdoelen door nog niet aangepaste regelgeving wordt belemmerd 

Verzoekt het College om 

- Voorstellen te doen om belemmerende regels te elimineren dan wel aan te passen zodat de 
door de Raad beoogde doelen kunnen worden gerealiseerd en er maatwerk kan worden 
geleverd 

- In de tussentijd ontheffing te verlenen aan initiatiefnemers van onbedoelde beperkende 
regelgeving en daarover aan de Raad halfjaarlijks en onderbouwd verslag te doen 

- Een intern ambtelijk escalatieprotocol in te voeren, teneinde te voorkomen dat 
initiatiefnemers in hun contacten met het front office van de Gemeente onbedoeld blijven 
stuiten op bestaande regelgeving ten gevolge van nog niet aangepaste uitvoeringsregels 

- Met haar discretionaire bevoegdheid behoedzaam om te gaan en bij twijfel de Raad te 
raadplegen indien het inwilligen van een verzoek zou kunnen leiden tot overlast of hinder 
door derden, dan wel dat een onveilige situatie zou kunnen ontstaan. 

- Gedurende de periode dat bestemmingsplannen vigeren en nog niet in bovenbedoelde zin 
zijn aangepast, lopende of toekomstige verzoeken te bezien in voornoemd perspectief 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie Streekbelangen      Fractie Het Vechtse Verbond 
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Toelichting: 

In de loop der tijd is Streekbelangen erop gestuit dat particuliere initiatieven niet tot uitvoering 
gebracht konden worden omdat de aanvragers werden geconfronteerd met toetsing op ambtelijke 
regelingen die de realisatie onmogelijk maakte. De ambtelijke organisatie heeft de rol aanvragen te 
beoordelen op de vigerende regelingen en voorschriften.  

Hoewel er in individuele gevallen soms wel wordt meegedacht om iets toch mogelijk te maken, is er 
nog te weinig van een bredere blik sprake. Deze motie beoogt de belemmeringen die door het 
zwart/wit toepassen van regels optreden, te doorbreken. Bij veranderende tijden hoort ook dat het 
toepassen van algemene geldende regels zonder dat die een duidelijk doel dienen, kritisch worden 
bezien. 

De Raad vult haar controlerende taak in op basis van het door het College periodiek te verstrekken 
inzicht van toegestane afwijkingen op vigerende regelgeving. 
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