
Erratum : Overzicht wijzigingen raadsvoorstellen en stukken Omgevingswet 

Algemeen: 

De oordeelsvormende raad is nu 22 november 2022 geworden en de besluitvormende raad 13 

december 2022 

Raadsvoorstel adviesrecht 

Wat Toelichting 

Beslispunt 1a Tussen 'categorieën' en 'de' is het woord 'in' toegevoegd 

Beslispunt 1b Het woord 'nog' is aangepast in 'nodig'. 

Raadsvoorstel Participatie 

Wat Toelichting 

Beslispunt 1 Het woord 'ik' is aangepast in 'in'. 

Beslispunt 3 (oud) Beslispunt 3 (oud) is in zijn geheel weggehaald. Het verplicht 
stellen van participatie voor gevallen, zoals opgenomen in de 

Advieslijst, wordt geregeld in artikel 7 van de participatie- en 
inspraakverordening die wordt vastgesteld middels beslispunt 

4. Beslispunt 3 (oud) is dan ook overbodig.

Beslispunt 4 Wordt beslispunt 3. 

Beslispunt 3 (nieuw) De zinssnede 'en daarmee de Verordening inzake de wijze 

waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding 
van gemeentelijk beleid worden betrokken 
(Inspraakverordening 2007) in te trekken' is weggehaald. Het 

intrekken van de oude verordening wordt geregeld middels 
artikel 12 van de nieuwe participatie- en inspraakverordening. 
Dit wordt dus geregeld middels het vaststellen van beslispunt 

3 (nieuw). De zinssnede is daarmee overbodig.    

Participatie- en inspraakverordening 

Wat Toelichting 

Artikel 7 Het nummer '1', dat werd aangeduid als lid 1, weggehaald nu 

sprake is van enkel één lid. Nummering is dan niet nodig.  

Vaststellen grens bebouwde kom volgens de Wet natuurbescherming 

Wat Toelichting 

Argumenten bij 
beslispunt 1 

Toegevoegd is argument 1.4:  Grens wegenverkeerswet niet 
hanteren als grens Wet natuurbescherming 

De grens bebouwde kom is in Sliedrecht na dit besluit identiek 
aan de grens bebouwde kom wegenverkeerswet. Toch stellen 

we niet voor om de grens bebouwde kom wegenverkeerswet 
te gaan hanteren als grens bebouwde kom Wet 
natuurbescherming, omdat deze grenzen echter afzonderlijk 

van elkaar gewijzigd moeten kunnen worden. Dat kan niet als 
deze grenzen aan elkaar gekoppeld zijn. 



Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Sliedrecht  

Wat Toelichting 

Benoemingsbesluit, 

artikel 3 

'Per 01-01-2023' vervangen voor ' per inwerkingtreding van de 

Omgevingswet' 

 


