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Bijlage 2: Taken en bevoegdheden voor de Parkstad Raad en de gevolgen voor de gemeenten 
 
In de Wgr-plus staande taken voor de Parkstad Raad en de gevolgen voor de gemeenten 
 
 Taken ter behartiging van de economische ontwikkeling van 

de plusregio 
Gevolgen voor gemeenten   

1 Opstellen regionaal-economische ontwikkelingsstrategie (art. 118, 
onder a Wgr-plus) 

Strategie is richtlijn voor gemeenten waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het vaststellen van beleid alsmede het nemen van 
besluiten, waarvoor beleidsvrijheid geldt.  

   
2 Beleid opstellen m.b.t. de uitoefening van zijn bevoegdheden 

m.b.t. bedrijventerreinen, kantoorlocaties en 
detailhandelvoorzieningen die van regionaal belang zijn (art. 118, 
onder b Wgr-plus) 

Beleid is richtlijn voor gemeenten waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het vaststellen van beleid alsmede het nemen van 
besluiten, waarvoor beleidsvrijheid geldt.  

   
3 Hoofdlijnen vaststellen van regionaal promotie- en 

acquisitiebeleid gericht op bedrijfsvestiging en toerisme (art. 118, 
onder c Wgr-plus) 

Beleid is richtlijn voor gemeenten waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het vaststellen van beleid alsmede het nemen van 
besluiten, waarvoor beleidsvrijheid geldt.  
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In de Wgr-plus staande bevoegdheden van de Parkstad Raad en de gevolgen voor de gemeenten 
 
 Bevoegdheden ter behartiging van de economische 

ontwikkeling (m.n. grondbeleid) van de plusregio 
Gevolgen voor gemeenten  

1 Kaders stellen m.b.t. het door de plusregiogemeenten verwerven 
en uitgeven van gronden (art. 119, lid 1 Wgr-plus) 

Bij de verwerving en uitgifte van gronden moet de gemeente de 
besluiten van Parkstad in acht nemen.. 

   
2 Kaders stellen m.b.t. het door de plusregiogemeenten aanleggen 

van voorzieningen voor openbaar nut (art. 119, lid 1 Wgr-plus) 
Bij de aanleg van voorzieningen van openbaar nut moet de gemeente de 
besluiten van Parkstad in acht nemen. 

   
3 Kaders stellen m.b.t. het verhaal van kosten van door de 

plusregiogemeenten aan te leggen of aangelegde voorzieningen 
voor openbaar nut (art. 119, lid 1 Wgr-plus) 

Bij het verhaal van kosten van aan te leggen of aangelegde 
voorzieningen van openbaar nut moet de gemeente de besluiten van 
Parkstad in acht nemen.  

   
4 Kaders stellen m.b.t. de mate waarin de financiële gevolgen van 

de aanleg van voorzieningen van openbaar nut worden verdeeld 
over de plusregiogemeenten (art. 119, lid 1 Wgr-plus) 

Bij de verwerving en uitgifte van gronden moet de gemeente de 
besluiten van Parkstad in acht nemen.  

   
5 Aanwijzing van gebieden waarbinnen de Parkstad Raad kan 

bepalen dat de verwerving en uitgifte van gronden uitsluitend 
door of vanwege de Parkstad Raad kan plaatsvinden (art. 119, lid 
2 Wgr-plus) 

De aanwijzing heeft als gevolg dat de Parkstad Raad (binnen het 
aangewezen gebied) de bevoegdheid krijgt gronden te verwerven en uit 
te geven, met uitsluiting van de gemeente. 

   
6 Aanwijzing van gebieden waarbinnen de Parkstad Raad kan 

bepalen dat de aanleg van voorzieningen van openbaar nut 
uitsluitend door of vanwege de Parkstad Raadt AB kan 
plaatsvinden (art. 119, lid 2 Wgr-plus) 

De aanwijzing heeft als gevolg dat de Parkstad Raad (binnen het 
aangewezen gebied) de bevoegdheid krijgt tot de aanleg van 
voorzieningen van openbaar nut, met uitsluiting van de gemeente. 

   
7 Aanwijzing van gebieden waarbinnen de Parkstad Raad kan 

bepalen dat het verhaal van de kosten van de aanleg van 
voorzieningen van openbaar nut uitsluitend door of vanwege het 

De aanwijzing heeft als gevolg dat de Parkstad Raad (binnen het 
aangewezen gebied) de bevoegdheid krijgt tot verhaal van kosten van de 
aanleg van voorzieningen van openbaar nut, met uitsluiting van de 
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de Parkstad Raad kan plaatsvinden (art. 119, lid 2 Wgr-plus) gemeente. 
   
8 Kaders stellen m.b.t. het onderhoud en het beheer van de 

(aangewezen) gronden als bedoeld in de leden 1 en 2 van art. 119 
Wgr-plus (art. 119, lid 3 Wgr-plus) 

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van de (aangewezen) gronden 
als bedoeld in de leden 1 en 2 van art. 119 Wgr-plus (art. 119, lid 3 
Wgr-plus) moet de gemeente de besluiten van Parkstad in acht nemen.  

9 Vaststellen huisvestingverordening (artikel IV Wgr-plus) De gemeenteraad komt deze bevoegdheid niet meer toe. 
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In de Wgr-plus staande bevoegdheden van het Parkstad Bestuur en de gevolgen voor de gemeenten 
 
 Bevoegdheid ten aanzien van de naleving van Parkstad 

besluiten 
Gevolgen voor gemeenten  

1 Het bevorderen van de medewerking door gemeenten aan de 
uitvoering van besluiten van het Parkstad Bestuur (artikel 115 
Wgr-plus) 

De kosten van de toepassing van bestuursdwang zijn voor rekening van 
de betrokken Parkstad gemeente 

 
 
Expliciet in de Wgr-plus staande mogelijkheden om bevoegdheden aan Parkstad te delegeren 
 
 Te delegeren bevoegdheden van gemeentebesturen aan 

Parkstad Bestuur 
Te delegeren bevoegdheden van provinciebestuur aan Parkstad 
Bestuur 

1 Geen Alle bevoegdheden voor zo ver deze zich naar hun aard en schaal 
daarvoor lenen (art. II Wgr-plus) 
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Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). In het wetsvoorstel is ruimte gereserveerd 
voor de regeling van (planologische) taken en bevoegdheden van plusregio’s. In de toelichting op de Wgr-plus wordt aangegeven hoe deze 
ruimte waarschijnlijk wordt ingevuld met betrekking tot plusregio’s. De Wro treedt waarschijnlijk begin 2007 in werking. Nog onduidelijk is 
wanneer de het nu gereserveerde hoofdstuk worden ingevuld. 
 
Expliciet in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening staande bevoegdheden voor Parkstad en de gevolgen voor de gemeenten 
 
 Bevoegdheden Parkstad Raad ter behartiging van de 

economische ontwikkeling van de plusregio: 
Gevolgen voor gemeenten   

1 Vaststellen regionale structuurvisie om verplichtende afstemming 
van het ruimtelijk beleid van de gemeenten vorm te geven (hfst 5 
Wro) 

Structuurvisie is richtlijn voor gemeenten waarmee rekening moet 
worden gehouden bij het vaststellen van beleid alsmede het nemen van 
besluiten, waarvoor beleidsvrijheid geldt. Afwijking is mogelijk, mits 
gemotiveerd. 

 
 
Expliciet in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening staande mogelijkheden om bevoegdheden aan Parkstad te delegeren 
 
 Te delegeren bevoegdheden van gemeenteraden aan de 

Parkstad Raad 
Te delegeren bevoegdheden van provinciale staten aan de Parkstad 
Raad 

1 Vaststellen bestemmingsplan voor specifieke projecten of 
vraagstukken (TK 2003-2004, 29 532, nr. 3, p. 8)  

Vaststellen bestemmingsplan (TK 2003-2004, 29 532, nr. 3, p. 9) 

2  Toepassen coördinatieregeling voor specifieke regionale projecten (TK 
2003-2004, 29 532, nr. 3, p. 9) 

 
 


