
 

 

MEMO 
Onderwerp : Beantwoording ‘technische vragen’ SP fractie inzake 

beheersverordeningen (dd. 2 december 2014) 

Aan : Fractie SP, Jaco te Hennepe 

Van : Menno Baten 

Cc : Wethouder I. Lambregts, K. Teunissen-Ordelman, E. Ketels 

Datum : 02 december 2014, aangevuld 03 december.  

 

Vooraf / Context 

In de informatieve raad van 19 april 2012 is de toenmalige raad geïnformeerd over de 

beheersverordening als nieuw planologische instrument (zie: 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/informatieve-

raadsbijeenkomst/2012/19-april/19:30).  

Daarbij is aangekondigd dat, bij wijze van pilot, een beheersverordening zal worden 

opgesteld voor ‘noordoost Doetinchem’. Als vervolg daarop is bewust gekozen om ook 

voor een aantal bedrijventerreinen en de woonwijken ‘Vijverberg, Rekhemseweg, De 

Hoop en Sportpark zuid’ een beheersverordening op te stellen. 

 

1. Wat is het doel van een beheersverordening? 

Een beheersverordening is een (relatief nieuw) planologisch instrument en een 

alternatief voor het bestemmingsplan. Het doel van een beheersverordening is om het 

bestaande (legaal tot stand gekomen) gebruik planologisch vast te leggen voor het 

gebied waar het op van toepassing is. Een beheersverordening is, net als een 

bestemmingsplan, een planologisch kader dat als basis dient voor het (al dan niet) 

verlenen van omgevingsvergunningen.  

 

2. Waarin wijkt een beheersverordening af van een bestemmingsplan? 

De belangrijkste verschillen tussen een beheersverordening en een bestemmingsplan 

zijn: 

 Het legaal tot stand gekomen bestaande gebruik is uitgangspunt bij een 

beheersverordening en legt dat vast. Het is geschikt voor laagdynamische gebieden 

(waar weinig/geen ruimtelijke ontwikkeling spelen). Afwijken van dat planologisch 

kader is kan alleen buitenplans,  geregeld via relatief korte procedures zoals de 

kruimelgevallenregeling uit de Bor (Besluit omgevingsrecht), de 

Omgevingsvergunning met afwijking (Wabo) of een partiële 

bestemmingsplanherziening.   

 De procedure voor een beheersverordening is veel korter. De beheersverordening is 

een gemeentelijke verordening. In tegenstelling tot een bestemmingsplan staat tegen 

de vaststelling van een beheersverordening geen beroep open. De raad kan volgens 

de wet zonder inspraak en ter visie legging de nieuwe beheersverordening 

vaststellen. De procedure kent geen zienswijze termijn van zes weken en ook geen 

beroepstermijn. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Op welke manier is een beheersverordening aan een bestemmingsplan 

gekoppeld? 

Een beheersverordening en bestemmingsplan kennen beide hun grondslag in de Wro. Ze 

zijn verder niet aan elkaar gekoppeld. Er geldt of een bestemmingsplan of een 

beheersverordening. 

 

4. Welke wetten en/of welke onderliggende (bovenliggende?) gemeentelijke 

verordeningen liggen aan de basis van het gebruik van beheersverordeningen?  

De Wet ruimtelijke ordening. 
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5. Ik ga er vanuit dat er voor de locaties waarvoor nu beheersverordeningen zijn 

gemaakt in het verleden ook bestemmingsplannen golden en dat de regelingen 

m.b.t. uitbreidingen in de verordeningen zijn opgegaan. Is dat correct? 

Een beheersverordening legt het bestaand legaal tot stand gekomen gebruik vast. Het 

begrip ‘bestaand gebruik’ kan zowel ‘eng’ als ‘ruim’ worden uitgelegd. 

 

In de beheersverordeningen in Doetinchem is voor de ‘ruime variant’ gekozen. De met 

het bestemmingsplan in overeenstemming zijnde bestaande gebruik met de 

bijbehorende bouwwerken zijn vastgelegd. Daarbij zijn ook, de al dan niet 

gerealiseerde, bij recht toegestane uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de erfbebouwing en uitbreidingen van het hoofdgebouw. 

Afwijkingsbevoegdheden of wijzigingsbevoegdheden zijn niet opgenomen. Deze 

kunnen buitenplans geregeld worden via relatief korte procedures zoals de 

kruimelgevallenregeling uit de Bor (Besluit omgevingsrecht) en Omgevingsvergunning 

met afwijking (Wabo). Deze procedures zijn vergelijkbaar met een binnenplans 

geregelde procedure (afwijking of wijziging).   

 

 

6. Is bij de opzet van de verordeningen uitgegaan van de beperkte benadering of 

de ruime benadering (voor definitie zie Wet ruimtelijke ordening, pagina Uitleg 

Beheersverordening)? 

Zie beantwoording onder 5 en ook in hoofdstuk 2 van de toelichting van de 

beheersverordeningen.  

 

 

7. Wanneer (d.w.z. in welke raadsvergadering) zijn de oorspronkelijke 

verordeningen door de raad vastgesteld? De informatieve raad van 19 april 

2012 wordt wel benoemd als het moment van informeren, maar niet het 

moment / de raadsvergadering van vaststellen. 

De beheersverordening ‘Noordoost Doetinchem – 2012’ is vastgesteld op 6 december 

2012. 

 



 

 

De beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, de Huet, Keppelseweg en 

Hamburgerbroek – 2013 is vastgesteld op 27 juni 2013. 

 

De beheersverordening ‘Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark zuid – 2013’ is 

vastgesteld op 27 juni 2013. 

 

 


