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Welkom

Indeling avond:

- Welkom door wethouder Lambregts

- Toelichting beheersverordening en mogelijkheid voor vragen

- Toelichting beleidsregel planologisch kader en mogelijkheid 

voor vragen

- Afsluiting door wethouder Lambregts



Inleiding

• Bestemmingsplan Buitengebied - 2012 vernietigd

• Overwegingen, hoe verder?

1. Beheersverordening

2. Beleidsregel met planologisch kader



Van diesel naar ‘full electric’ auto

De auto (bestemmingsplan) heeft de APK (Raad van State) niet doorstaan en we willen zo snel 

mogelijk naar een volwaardig duurzame elektrische auto (omgevingsplan) die ook kan worden 

voorzien van een aanhanger (ontwikkelingsmogelijkheden).  

Die auto is er nu nog niet, dus daarom investeren we nu even in een goedkope energiezuinige 

auto met iets minder prestatiemogelijkheden (beheersverordening), maar die wel voldoet aan 

de minimale eisen om van a naar b te komen. 

Het kan betekenen dat je soms even een omweg (extra procedure tijd) moet maken om je doel 

te bereiken, als de kortste weg te steil is. Maar we komen er wel! 

Ook kunnen we op plekken waar het kan, een duwtje in de rug geven. (beleidsregel)

En als dan de gewenste auto klaar (het omgevingsplan) is kunnen we weer (spreekwoordelijk) 

gas geven.



Inleiding (vervolg)

• Raad middels raadsmededelingen meegenomen

• 16 december ontwerpbeheersverordening gepubliceerd

• 17 december 2020 ter inzage

• Bewoners actief geïnformeerd



Beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’

• De legale bestaande situatie leggen we vast.

• Gevolg:

– geen nieuwe ontwikkelingen.



Wat leggen we vast? 

• Bestaande (bedrijfs)activiteiten;

• De bestaande stikstofdepositie:

– Natuurvergunning;

– Geen vergunning, dan feitelijk legaal aanwezig;

• Bewoning, de bestaande legale planologisch situatie.



Welke reacties/verzoeken nemen we niet mee?

• Vergroten bouw- of functievlakken;

• Omschakeling naar andere bedrijfsactiviteiten;

• Vergroten woonfuncties / woningsplitsing;

• Aanpassingen cultuurhistorische waarden;

• (Andere) gewenste nieuwe ontwikkelingen.



Welke reacties/verzoeken nemen we wel mee?

• Omzetten van agrarische bedrijfswoning naar wonen en 

verwijderen agrarisch bouwvlak;

• Correcties, mits legaal, van bedrijfssituaties;

• Correcties van bestaande natuurvergunningen;

• Bestaande natuur verwerken.



Andere punten

• Bestemmingsplannen voor archeologie & externe veiligheid;

• Actuele kaarten provincie GNN/GO;

• ‘Buiten verordeningsgebied’, bij lopende ontwikkelingen:

– Zelfstandig ruimtelijke plan;

– Vergunning eerste fase verleend;

– Concrete nieuwe ontwikkeling.



Vragen?



Beleidsregel ‘Planologisch kader voor het 

landelijk gebied – 2021’



Waarom?

• Beheersverordening weinig flexibel

• Ontwikkelingen zijn er wel

• Voor de helderheid: beleidsregel



Procedure

• Veelal herziening bestemmingsplan

• Soms ‘kruimelafwijking’

• Soms ‘omgevingsvergunning met afwijking (uitgebreide 

procedure)’



Voorbereidingsprocedure herziening

bestemmingsplan nu

• College legt ontwerp ter inzage

• Na terinzagelegging behandeling in raad voor vaststelling

• 20 weken (16 weken bij geen zienswijzen)



Voorbereidingsprocedure wijziging 

bestemmingsplan nu

• Bevoegdheid college

• College legt ontwerp ter inzage en stelt deze vast

• 12 weken (9 weken bij geen zienswijzen)



Voorstel voorbereidingsprocedure 

bij plannen o.b.v. beleidsregel

• College legt ontwerp ter inzage

• Gelijktijdig daarmee behandeling plan in raad 

• 10 weken bij geen zienswijzen



En bij de Omgevingswet?

• Wijziging omgevingsplan

• Mogelijkheid: delegatiebesluit van raad.

• Onderdeel van ‘Implementatie Omgevingswet’



Vervolgstappen

• Verwerken reacties op beheersverordening (april/mei)

• Besluitvorming college (juni) en raad (juli)

• Publicatie en inwerkingtreding (juli)

• Geen beroep



Vragen?



Dank voor uw aandacht!


