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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Vertraging 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied 

 

Datum 

 

29 mei 2016 

 

Nummer 

 

RV-1617 

  

Steller vraag M. Lukassen Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

N. Lemlijn 

 

Steller 

  

Pieter van Buul 

  

Datum afdoening 17 mei 2016 

 

 

Per raadsinformatiebrief en in de commissie Ruimte & Economie van 19 april jl. heeft 

wethouder Lemlijn aangegeven dat de vaststelling van de derde herziening bestem-

mingsplan buitengebied vertraging oploopt omdat de stalderingsmethodiek niet wordt 

opgenomen in het bestemmingsplan. Dit zou ermee te maken hebben dat het college 

waar mogelijk snellere en eenvoudigere procedures toe wil kunnen passen. Dat laatste 

juichen wij uiteraard toe. 

Vertraging juichen wij niet toe en daarom vragen wij al langer om een snelle vaststelling 

van het bestemmingsplan. Er is behoefte aan duidelijkheid. 

 

Vraag 

1. Waarom leidt het niet opnemen van de complexe stalderingsmethodiek en het wel 

aansluiten bij bestaand beleid (verordening ruimte van de provincie) tot vertraging? 

2. Worden snellere en eenvoudigere procedures in het bestemmingsplan opgenomen 

of valt dit vooral onder de uitvoering? 

3. Op welke manier zou de vertraging voorkomen kunnen worden? 

 

Antwoord vraag 1 

Om de dynamiek in het buitengebied verder op gang te brengen, heeft het college op 19 

april jl. besloten om buitengebied gebonden ontwikkelingen te stimuleren. Om die ont-

wikkelingen ook daadwerkelijk aantrekkelijk te maken voor ondernemers zijn snelle en 

eenvoudige procedures onontbeerlijk.  

 

Om dit collegebesluit uit te voeren is het van belang dat de voor- en nadelen van aan-

passing van procedures wordt onderzocht. Bij bepaalde activiteiten kan het namelijk toch 

noodzakelijk zijn om een meer uitgebreide afweging te maken.  

 

Op dit moment is bijvoorbeeld voor de omschakeling van een agrarische bestemming 

naar een woonbestemming nog een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Overwogen wordt thans of dit ook rechtstreeks mogelijk gemaakt kan worden met een 

omgevingsvergunning. Voordeel aan zo’n procedure is de kortere doorlooptijd en de lage-

re legeskosten. Daar staat dan tegenover dat de afwegingsruimte beperkter is bij de be-

slissing op een dergelijk verzoek.  

 

Antwoord vraag 2 

Daarom is besloten de vaststelling van het voorontwerp van het bestemmingsplan uit te 

stellen, zodat de resultaten van dat onderzoek meegenomen kunnen worden. Het is na-

melijk de bedoeling om de vereenvoudigde procedures in de regels van het bestem-

mingsplan op te nemen.  
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Antwoord vraag 3 

Weliswaar levert dit enkele maanden vertraging op, maar die wordt gerechtvaardigd door 

de verwachting dat de vereenvoudiging van procedures een forse tijdswinst oplevert voor 

initiatiefnemers van (buitengebied gebonden) ontwikkelingen.  


