
 

 

 

Reparatie bestemmingsplan Buitengebied 2012 

 

Reactie oplegnotitie griffie 

 

1. Wat zijn de voordelen van een nieuw bestemmingsplan? 

 

Met de voorgestelde reparatie (opnieuw vaststellen, met wijzigingen) beschikt de gemeente 

over een bestemmingsplan dat voor de komende 10 jaar goed bruikbaar en up-to-date is. Dat 

geeft duidelijkheid en rechtszekerheid voor onze inwoners en bedrijven. Daarmee voldoet het 

bestemmingsplan wederom aan de in april 2013 door uw raad vastgestelde uitgangspunten. 

Andere keuze is het helemaal opnieuw opstellen van het bestemmingsplan en dus de volledige 

procedure doorlopen. Een voordeel hiervan is onder meer dat dit de mogelijkheid geeft om de 

meest recente beleidsuitgangspunten op gemeentelijk/regionaal/provinciaal en rijksniveau in het 

bestemmingsplan op te nemen, zoals bijvoorbeeld de PAS en de Menukaart. Het probleem 

daarbij is dat niet alle beleidsuitgangspunten zijn uitgekristalliseerd en ook recentelijk door de 

ABRS, op onderdelen, niet geaccepteerd zijn. 

Een risico van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied is dat deze opnieuw vernietigd kan 

worden door de ABRS, terwijl de voorgestelde reparatie in overeenstemming is met de 

gedane uitspraak ABRS. Het maken van een bestemmingsplan kost veel doorlooptijd;  wij 

kunnen geen leges in rekening brengen totdat het nieuwe bestemmingsplan in werking is 

getreden. Tenslotte kost het maken van een heel nieuw bestemmingsplan veel extra ambtelijke 

uren. En last but not least moeten alle inwoners en bedrijven in het buitengebied langer 

wachten op het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

2. Hoe groot is het juridisch risico van de mogelijkheid voor de uitgebreide 

procedure? 

 

Het is een gebruikelijk risico dat geldt voor elke ontwikkeling waarvan afgeweken wordt van 

het bestemmingsplan, ongeacht of de afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan is 

opgenomen. Uitgangspunt voor toetsing bij de ABRS is de onderbouwing en motivering door 

het college. De ABRS toetst alleen of het college in alle redelijkheid tot dit besluit heeft 

kunnen komen. 

Of de ABRS het besluit van de gemeente toetst, is echter afhankelijk of een belanghebbende in 

beroep gaat tegen het besluit over de omgevingsvergunning. 

Met de voorgestelde randvoorwaarden in het raadsvoorstel wordt gewaarborgd dat voor 

toepassing van de voorgestelde mogelijkheid, aangesloten wordt bij de uitspraak ABRS inzake 

het bestemmingsplan Buitengebied - 2012.  


