
 

 

Op 20 maart 2015 heeft de heer J. van Ingen uw raad een brief gestuurd met een 

aantal vragen en aandachtspunten. 

Onderstaand onze eerste reactie op de door de heer Van Ingen gestelde en 

samengevatte vragen. 

 

 

Procedureel 

 

1. Er is geen persoonlijk bericht geweest over het voorstel dat in de beeldvormende 

raad besproken is, terwijl er derdebelanghebbenden zijn. 

 

Hoewel wij graag iedereen zoveel mogelijk bij het proces voor het opnieuw vast te stellen 

bestemmingsplan buitengebied-2012 willen betrekken en actief informeren, is dat niet altijd 

mogelijk en passend.  

Op dit moment worden slechts voorbereidende werkzaamheden getroffen om te komen tot 

een aanpassing van het bestemmingsplan, naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). Pas bij de daadwerkelijk uitvoering van 

deze voorstellen, worden belanghebbenden  betrokken. 

 

2. Het B&W-besluit, alsmede de overige zaken, zijn niet op de website van de 

gemeente terug te vinden. Dit zou wel moeten, wil het plan op procedurele 

gronden niet weer verkeerd aflopen bij de Raad van State. 

 

Op de website van de gemeente zijn alleen de openbaar vastgestelde zaken terug te vinden als 

service aan de burger. Niet alle onderwerpen zijn op dat moment als openbaar vastgesteld, 

omdat bijvoorbeeld voorstellen moeten worden aangepast, omdat direct betrokkenen moeten 

worden geïnformeerd of omdat stukken nog niet gereed zijn. Bij dit onderwerp was sprake van 

een dergelijke situatie.  

Pas nadat de openbare besluitenlijst is vastgesteld, kunnen de stukken op de gemeentelijke 

website worden geplaatst. Dit laatste is inmiddels gebeurd.  

 

De ABRS heeft besloten dat de gemeenteraad binnen 52 weken na de uitspraak een nieuw 

besluit over het bestemmingsplan Buitengebied-2012 moet nemen. Het voorliggende voorstel 

heeft geen betrekking op dit nieuw te nemen besluit. Het voorstel heeft betrekking op hoe het 

college van B&W aan de gemeenteraad voorstelt het bestemmingsplan te repareren op één 

specifiek onderdeel uit de uitspraak van de ABRS, namelijk het probleem met de 

stikstofdepositie op de gevoelige gebieden. 

 

De uitspraak van de ABRS betekent ook dat de beantwoording van de ingediende zienswijzen 

opnieuw overwogen moet worden, voordat de gemeenteraad een nieuw besluit over het 

bestemmingsplan Buitengebied-2012 kan nemen. Het bestemmingsplan Buitengebied-2012 zal 

dan opnieuw in de beeldvormende raadsvergadering, en aansluitend meningvormende en 

besluitvormende raadsvergadering behandeld worden. Wij zullen alle belanghebbenden 

daarover te zijner tijd informeren, opdat zij desgewenst kunnen inspreken op de 

beeldvormende raadsvergadering. En uiteraard zullen wij dit proces zorgvuldig doorlopen met 

de benodigde kennis en expertise. 

 

 

 



 

 

3. Gemeend is dat er geen stukken zijn. Nu blijkt  er een concept dictum te zijn 

waarbij gevraagd wordt om B&W een vrijkaart af te geven. Ook is het dictum 

niet helder. 

 

Er wordt geen vrijkaart afgegeven, noch wordt daarom gevraagd. Om mogelijke 

probleemgevallen te kunnen helpen, wordt dit voorstel gedaan. De gemeenteraad stelt een 

categorie vast waarin zij aangeeft dat voor specifieke gevallen/situaties geen verklaring van geen 

bedenkingen vereist is. Aan het meewerken wordt echter wel een aantal voorwaarden gesteld, 

namelijk dat voldoende onderbouwd is dat er geen negatieve depositie-effecten zijn op 

gevoelige natuurgebieden en de voorgenomen ontwikkelingen passen binnen de kaders van het 

bestemmingsplan Buitengebied - 2012. Het Besluit omgevingsrecht biedt deze mogelijkheid, 

waarbij de noodzakelijke procedure om te komen tot een vergunning, versneld kan worden. 

 

Inhoudelijk 

 

4. Er is bezwaar tegen een wijziging van de bestemmingsaanduiding bij Broekstraat 

16 en waarbij mogelijke aanpassing om niet landbouw grondgebonden 

bedrijfsactiviteiten alsnog te formaliseren. 

  

Het bezwaar en de motivering van briefschrijver zijn bekend. De ABRS heeft in de uitspraak 

over het bestemmingsplan Buitengebied-2012 duidelijk aangegeven wat het probleem is. Bij de 

hernieuwde overweging over de ingediende zienswijze, zal aan dit aspect aandacht worden 

geschonken. Wij zullen daar in het voorstel tot hernieuwde vaststelling van het 

bestemmingsplan Buitengebied-2012, gepland november 2015, dan ook aandacht aan besteden. 

Wij zullen de belanghebbende hiervan tijdig op de hoogte stellen, opdat hij desgewenst kan 

inspreken op de beeldvormende raadsvergadering.  

 


