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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3a ingevoegd, luidende: 

Artikel 3a 

1. In geval van gecoördineerde behandeling van aanvragen bevorderen 
gedeputeerde staten in ieder geval, dat bij de beoordeling van de aanvragen 
door de onderscheidene overheidsorganen die bevoegd zijn daarop te beslis-
sen, rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen de be-
trokken aanvragen en dat door die organen tevens gelet wordt op de samen-
hang tussen de beschikkingen die op de aanvragen worden gegeven. 

2. Zij dragen er daarnaast tenminste zorg voor dat zoveel mogelijk: 
a. de aanvragen gezamenlijk overeenkomstig artikel 10 worden bekend-

gemaakt; 
b. een openbare zitting als bedoeld in artikel 19 voor die aanvragen geza-

menlijk wordt gehouden; 
c. de ontwerpen van de beschikkingen op die aanvragen gezamenlijk 

overeenkomstig artikel 22 worden bekendgemaakt; 
d. de beschikkingen op die aanvragen gezamenlijk overeenkomstig artikel 

29 worden bekendgemaakt. 

Toelichting 

Het wetsontwerp laat de invulling van wat onder coördinatie moet worden 
verstaan geheel ongeregeld. Met dit voorstel wordt beoogd in deze lacune te 
voorzien, om daarmee - uiteraard met inachtneming van de eigen verant-
woordelijkheid van de verschillende overheidsorganen - zowel de coördina-
tieplicht van gedeputeerde staten inhoud te geven, als meer duidelijkheid te 
scheppen voor alle betrokkenen en te voorkómen dat te zeer uiteenlopende 
coördinatiemethodes zouden kunnen ontstaan in de verschillende provin-
cies. (De wijziging ten opzichte van amendement nr. 14 houdt in een verbe-
terde redactie van het laatste zinsdeel van het eerste lid en toevoeging in de 
toelichting van het gedeelte tussen gedachtenstrepen, zulks om er geen mis-
verstand over te laten bestaan, dat een en ander de eigen verantwoordelijk-
heid van de betrokken overheden onverlet laat). 
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