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Mandatering provincie afhandeling schadevergoeding GOL

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Het is efficiënter om schadeverzoeken in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
door de provincie te laten afhandelen. Dit is in de bestuursovereenkomst over de GOL afgesproken.
In dit voorstel komt de formele mandatering van de afhandeling van die schadeverzoeken en bijkomende
machtiging en volmacht door het gemeentebestuur voor het provinciebestuur aan de orde.
Feitelijke informatie
Op grond van de Bestuursovereenkomst en Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat GOL (artikel 9 en 10) komen schades (zoals planschade en nadeelcompensatie), die
voortvloeien uit besluiten tot rechtmatig overheidshandelen voor de werken in het project GOL, voor
rekening van de GOL.
Verzoeken om vergoeding van planschade en nadeelcompensatie worden normaliter bij de gemeenten
ingediend en in beginsel door de colleges van die gemeenten afgehandeld.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt de mogelijkheid om de afhandeling van dergelijke verzoeken
onder voorwaarden te mandateren aan een niet ondergeschikt bestuursorgaan, zoals gedeputeerde staten
(GS). GS kunnen dan ook worden gemachtigd voor eventuele feitelijke handelingen die nodig zijn in het
kader van de uitoefening van het mandaat.
Overigens blijft bij mandatering van de schadebesluiten aan GS (anders dan ingeval van artikel 6.6. Wro1)
de beslissing op eventuele bezwaarschriften daartegen wettelijk voorbehouden aan het college van
burgemeester en wethouders.
Het is verder de bevoegdheid van de burgemeester om de commissaris van de Koning, voorzitter van GS,
ingevolge artikel 171, tweede lid, Gemeentewet volmacht te geven voor in het kader van de uitoefening van
het mandaat eventueel benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen.
Tot slot schrijft de Awb (artikel 10:4) voor dat GS een en ander schriftelijk accepteren.
Afweging
Het is efficiënter en uniformer en eigen aan de gezamenlijke aanpak van de GOL om:
 de behandeling en besluitvorming aan GS te mandateren;
 GS te machtigen voor de benodigde feitelijke handelingen in het kader van de uitoefening van het
mandaat (artikel 160, eerste lid, f Gemeentewet);
 voor mogelijk bijkomende privaatrechtelijke rechtshandelingen (bijv. tekenen van overeenkomsten)
door de burgemeester volmacht te laten verlenen.
Een en ander is inmiddels in de Uitvoeringsovereenkomst ook al afgesproken. Zowel Heusden als Waalwijk
beogen de afhandeling van dit soort schadeverzoeken te mandateren 2.
1

In de Wet ruimtelijke ordening (art 6.6 Wro) is al geregeld dat GS bevoegd zijn voor de afhandeling van planschadegevallen bij:



2

een provinciaal inpassingsplan (PIP) of,
een door GS verleende omgevingsvergunning voor een project van provinciaal belang (waarbij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de
Beheersverordening wordt afgeweken).

Het betreft dan mandatering van de voorbereiding en besluitvorming in het kader van de GOL, voor zover die niet onder artikel
6.6 Wro vallen:

1

Zaaknummer 00577500
Onderwerp

Mandatering provincie afhandeling schadevergoeding GOL

Ingeval van mandatering aan GS zijn ook de provinciale schaderegelingen van toepassing; het is wel zaak
om die expliciet overeenkomstig van toepassing te verklaren op zaken van de gemeente die in mandaat
worden afgedaan.
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Het mandaatbesluit wordt volgens de Awb bekendgemaakt en gepubliceerd.
De burgemeester zal de heer prof. dr. W.B.H.J. van den Donk, commissaris van de Koning en voorzitter van
GS, volmacht geven voor in het kader van de uitoefening van het mandaat eventueel benodigde
privaatrechtelijke rechtshandelingen.
GS respectievelijk de heer Van de Donk worden gevraagd het mandaat, machtiging en volmacht schriftelijk
te accepteren.
De stuurgroep GOL wordt van een en ander op de hoogte gesteld.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.




planschade vanwege eventuele overige bestemmingsplannen, anders dan PiP,
nadeelcompensatie vanwege overige besluiten.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 28 mei 2019,
gelet op:






de Bestuursovereenkomst GOL van 26 september 2013, de Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Staat en de GOL-partners van 12 maart 2015 en de Uitvoeringovereenkomst GOL van 20
februari 2019;
de artikelen 160, eerste lid, f en 171, tweede lid, van de Gemeentewet;
artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
artikel 6.6 Wet ruimtelijke ordening;

besloten:








gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant bij mandaat de behandeling en besluitvorming
op te dragen betreffende verzoeken om schadevergoeding in het kader van planschade en/of
nadeelcompensatie (anders dan bedoeld in art 6.6. Wet ruimtelijke ordening) in het kader van de
GOL als bedoeld in artikel 9 en 10 van de Uitvoeringsovereenkomst GOL;
de provinciale regeling betreffende afhandeling van dit soort schadeverzoeken van overeenkomstige
toepassing te verklaren op zaken van de gemeente die in mandaat worden afgedaan;
gedeputeerde staten te machtigen voor in het kader van de uitoefening van het mandaat eventueel
benodigde feitelijke handelingen;
kennis te nemen van het feit dat de burgemeester van Heusden, drs. W. van Hees aan de heer prof.
dr. W.B.H.J. van den Donk, commissaris van de Koning en voorzitter van Gedeputeerde Staten,
volmacht geeft voor in het kader van de uitoefening van het mandaat eventueel benodigde
privaatrechtelijke rechtshandelingen;
gedeputeerde staten te vragen om het verstrekte mandaat en de volmacht van de burgemeester
schriftelijk te accepteren.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Volmacht

De ondergetekende:
Mevrouw drs. W. van Hees, handelend als burgemeester van
de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE HEUSDEN, gevestigd in Heusden,
kantoorhoudende in Vlijmen, Julianastraat 34 (5251 ED), ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17278565,
verklaart bij deze volmacht te geven aan:
de heer prof. dr. W.B.H.J. van den Donk, commissaris van de Koning en voorzitter van
gedeputeerde staten van de provincie Noord Brabant,
voor eventueel benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen
in het kader van de uitoefening van het bij besluit van 14 mei door het college van
Heusden aan gedeputeerde staten gegeven mandaat ten aanzien van de behandeling
en besluitvorming betreffende verzoeken om schadevergoeding in het kader van
planschade en/of nadeelcompensatie (anders dan bedoeld in art 6.6. Wet ruimtelijke
ordening) in het kader van de GOL als bedoeld in artikel 9 en 10 van de
Uitvoeringsovereenkomst GOL.

Aldus getekend
in Vlijmen
op 21 mei 2019,

drs. W. van Hees

