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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 
 datum 10 oktober 2007 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
30938 Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de 

Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet 
Wet ruimtelijke ordening) 

 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 oktober 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer 
 
Aangenomen amendementen 
Diverse artikelen 
11  13  16  17 (Neppérus c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe dat Wgr-plusregio’s geen nieuwe bevoegdheden 
krijgen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het bestuur van een plusregio wordt 
niet rechtstreeks gekozen. De Wro en de bijbehorende Invoeringswet zijn niet de juiste 
plaats om een principiële keuze te maken rond het toekennen van bevoegdheden aan een 
«middenbestuur». 
Dit amendement is in lijn met de breed aangenomen motie Lenards c.s. (28 916-29), 
waarin de regering wordt verzocht niet met nadere voorstellen te komen voor extra 
bevoegdheden voor intergemeentelijke openbare lichamen, zoals de Wgr-plusgebieden, op 
het gebied van de ruimtelijke ordening. 
Ook de in de Nota van Wijziging voorgestelde «kan-bepaling», die een keuzemogelijkheid 
geeft voor het overdragen van bevoegdheden, in plaats van een verplichting, is in strijd 
met voornoemde motie. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA en de PVV en het 
lid Verdonk 
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Artikel 8.13, onderdeel K1 
Artikel 8.17, onderdeel K 
15 (Van Heugten c.s.) 
In de Invoeringswet WRO is aan de gronden om een verleende bouwvergunning te kunnen 
intrekken de situatie toegevoegd dat een bouwvergunning op grond van de Woningwet had 
moeten worden 
geweigerd of had moeten worden aangehouden. Intrekking van een bouwvergunning 
omdat ergens een fout is gemaakt kan echter zeer vervelende gevolgen hebben voor de 
vergunninghouder, zeker indien 
bedacht wordt dat aan het verlenen van een bouwvergunning vaak de totstandkoming of 
het perfect worden van onroerendgoedtransacties gekoppeld is. Bovendien is de afgelopen 
jaren gebleken dat met het bestaande instrumentarium ernstige fouten hersteld kunnen 
worden. Daarbij gaat het weliswaar om zware en lange procedures, maar in het licht van 
de grote gevolgen die het naderhand intrekken van een bouwvergunning voor de 
vergunninghouder heeft is dit verdedigbaar. Alles afwegende heeft het daarom volgens de 
indiener van dit amendement de voorkeur om in de Invoeringswet WRO geen 
mogelijkheden toe te voegen om een verleende bouwvergunning naderhand weer in te 
kunnen trekken. Hiertoe wordt door middel van dit amendement onderdeel K van artikel 
8.17 van de Invoeringswet geschrapt. 
Het nieuwe onderdeel K1 zorgt ervoor dat hetzelfde gebeurt met de gelijkluidende 
intrekkingsbevoegdheid bij aanlegvergunningen en sloopvergunningen. 
Aangenomen. Voor:  PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid 
Verdonk 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
Artikel 6.1, onderdeel B 
artikel 8.13, onderdeel K, vervalt onderdeel 4 
Artikel 8.17, onderdeel H 
14 (Van Heugten) 
Middels twee Nota’s van Wijziging is de mogelijkheid ingebracht om tevens voor 
beschermde stads- en dorpsgezichten een beheersverordening vast te stellen. de indiener 
van dit amendement is echter van mening dat er eerst ervaring moet worden opgedaan 
met het compleet nieuwe instrument van de beheersverordening, voordat het eventueel 
ook gebruikt kan worden voor beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarom wordt door 
middel van dit amendement de mogelijkheid om de beheersverordening ook toe te passen 
op beschermde stads- en dorpsgezichten geschrapt. 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD, CDA en de PVV 
 
Artikel 8.13, onderdeel Da, artikel 5.2 
19  20  22 
Dit amendement regelt dat besturen van gemeenten die een plusregio hebben ingesteld 
taken en bevoegdheden als bedoeld in de hoofdstukken 3, 6 en 7 aan de plusregio kunnen 
overdragen volgens door hen te geven regels en binnen door hen aan te geven grenzen. 
Hierdoor kunnen 
gemeenten bijvoorbeeld de bevoegdheden voor een concreet project eenmalig delegeren 
onder nauwkeurig omschreven voorwaarden. 
Vervallen aangezien amendement 17 is aangenomen. 
 
Moties 
18 (Van Leeuwen) om ervoor te zorgen dat gemeenten taken kunnen overdragen aan 
plusregio's 
Verworpen. Voor: Sp, GroenLinks, D66 en de PvdD  
 


