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1 - Inleiding
1.1 - Het procesplan
Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het westelijke gedeelte van het buitengebied van
de gemeente De Ronde Venen is geen gemakkelijke opgave. Het is al lang niet meer zo dat het
buitengebied exclusief terrein is voor agrariërs, koeien en akkers. Tegenwoordig is er in het
buitengebied ook plaats voor burgers die mooi landelijk willen wonen, niet-agrarische bedrijvigheid,
natuurliefhebbers en een scala aan recreatieve activiteiten. Al deze partijen hebben verschillende
vaak tegenstrijdige belangen en wensen voor het buitengebied. Bovendien zijn de verschillende
gebruikers van het buitengebied ook gebonden aan steeds strengere wet- en regelgeving. Het is dan
ook een uitdaging een nieuw bestemmingsplan Buitengebied-West op te stellen dat zoveel mogelijk
tegemoet komt aan de verschillende wensen van de verschillende gebruikers van het buitengebied,
voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en ruimte biedt voor ontwikkeling.
Voor een dergelijk proces bestaat geen blauwdruk. Dit procesplan structureert het proces in
hoofdlijnen en beschrijft de verschillende fases en besluitvormingsmomenten. Per fase wordt dit
gedetailleerder uitgewerkt, waarbij steeds gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen in de fase
ervoor.
Dit procesplan heeft als doel een kader te bieden voor het proces van totstandkoming van een nieuw
bestemmingsplan voor het westelijke buitengebied van De Ronde Venen. Hierin komen onder meer
aan de orde:


Aanleiding



Huidige situatie



Te maken beleidsmatige afwegingen (mogelijke gewenste situatie)



Gewenst eindproduct



Communicatie



Proces, producten en planning (zowel bestuurlijk als met de omgeving)

1.2 - Aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan
a

Er is een wettelijke verplichting met financiële sanctie om tot een actueel planologisch
regime te komen

Voor het plangebied is op dit moment het bestemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen, dat in
september 2007 onherroepelijk is geworden, van toepassing. Op grond van de Wet Ruimtelijke
Ordening (Wro) moet een bestemmingsplan eens in de tien jaar herzien worden. Dit betekent dat voor
het grondgebied van het bestemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen uiterlijk in september 2017
een geactualiseerd planologisch regime moet worden vastgesteld. De wet geeft bovendien aan dat,
indien dit niet gebeurt, het recht vervalt om leges in te vorderen die direct verband houden met het
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bestemmingsplan, bijvoorbeeld bouwleges . Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de
gemeente.
b

Een bestemmingsplan is het enige instrument waarmee het conform de Wro mogelijk is
een actueel planologisch regime vast te stellen

Een nieuw planologisch regime kan tot stand worden gebracht door middel van een bestemmingsplan
of een beheersverordening. In de Wro is bepaald dat een beheersverordening slechts kan worden
toegepast op plangebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien binnen de
planperiode, die tien jaar bedraagt. Een beheersverordening mag bijvoorbeeld geen
wijzigingsbevoegdheden bevatten. Het buitengebied is echter dynamisch. Naast de strikt agrarische
ontwikkelingsrichtingen, zoals vergroting van het bouwblok, richten veel agrarische bedrijven zich
tegenwoordig op niet-agrarische (neven)activiteiten. Daarnaast is er tegenwoordig ook steeds meer
aandacht voor het vraagstuk van wat te doen met vrijkomende agrarische bebouwing en liggen er
opgaven voor behoud en ontwikkeling van landschap en natuur in het buitengebied. Tot slot vragen
recreatieve activiteiten en niet-agrarische bedrijven ook steeds meer flexibiliteit het buitengebied. Al
deze dynamiek maakt het bestemmingsplan Buitengebied-West niet geschikt voor een
beheersverordening. Het westelijk deel van het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen kan
daarom alleen door middel van een bestemmingsplan van een actueel planologisch regime worden
voorzien. Hierin mogen wel mogelijkheden voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden
meegenomen.
c

Binnen het planbied spelen onderwerpen met ruimtelijke impact, waarover een
beleidsmatige afweging moet worden gemaakt die moet worden vastgelegd

Deze onderwerpen worden later toegelicht, maar betreffen onder meer het beleid rond agrarische
bedrijven en rond recreatieverblijven. Dit beleid wordt vastgelegd en vertaald in het bestemmingsplan.
d

Het college hecht veel waarde aan het betrekken van bewoners en stakeholders binnen
het plassengebied bij de totstandkoming van een nieuw ruimtelijk regime

De procedure van totstandkoming van het bestemmingsplan biedt diverse mogelijkheden om de
omgeving te betrekken. Dit wordt verder uitgewerkt in de communicatieparagraaf.
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2 - Het plangebied
Het plangebied omvat het westelijke deel van het buitengebied van De Ronde Venen. Hierbij hoort
niet het gebied rond Botshol, wat onderdeel is van het bestemmingsplan Buitengebied Abcoude,
vastgesteld in 2009. Ook de Vinkeveense Plassen worden hierbij niet meegenomen, maar komen aan
bod in een apart bestemmingsplan met de naam Plassengebied.
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3 - Huidige situatie, gewenste situatie
en te maken afwegingen
3.1 - Vertrekpunt
De afgelopen jaren zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en verschillende beleidsdocumenten
vastgesteld die van belang zijn voor het bestemmingsplan Buitengebied-West. Deze bestuurlijke
afspraken en beleidsdocumenten vormen de input voor het bestemmingsplan. Hieronder volgt een
opsomming van de meest relevante gemeentelijke beleidsdocumenten voor het bestemmingsplan
Buitengebied-West.


Coalitieakkoord 2014-2018 – Samen werken, samen zorgen



Beleidsagenda college van B&W 2015 – Samen aan de slag



Structuurvisie De Ronde Venen 2030



Landschapsnota De Ronde Venen 2030 – Sturing op kwaliteit en behoud van waarden



Woonvisie De Ronde Venen – Doorstroming door kwaliteit



Binnen en buiten verbonden – visie recreatie en toerisme De Ronde Venen 2020



Ontwikkelen vanuit het hart: economische visie 2025 – naar een duurzaam vitaal
ondernemersklimaat



De kracht van kernen – Nota detailhandelsstructuur De Ronde Venen 2020



Verordening lokaal geurbeleid veehouderijen voor het grondgebied van de voormalige
gemeente De Ronde Venen 2012



Programmaplan Duurzaamheid De Ronde Venen



Verkeersvisie De Ronde Venen 2030



Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013



Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028



Gebiedsprogramma Utrecht West 2012-2015 en 2016-2020



Watergebiedsplannen



Watergebiedsplannen



Convenant Groot Wilnis Vinkeveen



Definitief ontwerp Wilnisse Bovenlanden



Pact van Poldertrots - Groot Mijdrecht Noord



Toekomstplan Vinkeveense Plassen (bevat ook informatie over diverse kleine
recreatiegebiedjes in Buitengebied-West)

3.2 - Bijzondere ontwikkelingen
In dit procesplan wordt beschreven hoe we van het huidige bestemmingsplan naar het nieuwe willen
komen. De doelstelling van het nieuwe bestemmingsplan is om de bestaande legale ruimtelijke
situatie te voorzien van een nieuw en passend planologisch kader, waarin ruimte wordt geboden voor
ontwikkeling. Hiervoor is het belangrijk de huidige situatie, gewenste situatie en de te maken
afwegingen goed in beeld te hebben voor de belangrijkste thema’s die spelen in het buitengebied. Dit
zijn onder meer de agrarische bedrijvigheid, de stikstofproblematiek en de bewoning van
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recreatiewoningen. Hieronder volgt een globale beschrijving van deze aspecten die uitgewerkt worden
in het op te stellen bestemmingsplan.
Agrarische bedrijven
Agrarische bedrijven: huidige situatie
In het landelijk gebied van De Ronde Venen staat het landgebruik door boerenbedrijven centraal. De
landbouw bepaalt daarmee een belangrijk deel van het landschap in de gemeente. De aanwezigheid
van boerenbedrijven is essentieel voor het behoud en beheer van de uitzichten die we zo waarderen.
Zonder landbouw zou dit gebied die kwaliteit niet kunnen vasthouden.
Het agrarische gebied van de gemeente bestaat in hoofdzaak uit grasland, ten behoeve van de
melkveehouderij. In het westen van Groot Mijdrecht Noord liggen enkele fruitkwekerijen en in De
Derde Bedijking ligt een (provinciaal) concentratiegebied voor glastuinbouw. De landbouw in de
gemeente heeft een goede uitgangspositie om duurzaam te produceren voor de wereldmarkt en/of de
regionale markt.
Agrarische bedrijven: gewenste situatie
Een gezonde bedrijfssector blijft zich ontwikkelen. Dit geldt zeker ook voor de landbouw. Enerzijds
door meer grootschalige en/of duurzame bedrijven; anderzijds door verbreding (bijvoorbeeld
zorgverlening, kinderopvang, boerderijverkoop, agrarisch natuurbeheer, recreatie & toerisme en
boerderijeducatie) of multifunctionele landbouw. De gemeente erkent het belang van ontwikkeling en
wil hier op passende wijze ruimte aan geven. Landschappelijk wordt dit vooral op bouwblokken of
erven zichtbaar door vergroting van bouwblokken of functiewijziging.
Verbreding en functiemenging bieden agrarische bedrijven enerzijds kansen om hun bedrijf een
bredere basis te geven. Anderzijds kan deze menging de levendigheid en beleefbaarheid van het
landelijke gebied ten goede komen. Bij innovatie en verbreding worden geen functies op voorhand
uitgesloten, zodat ontwikkeling van nieuwe bedrijfsvormen en verduurzaming ruimte krijgen. Wel
worden voorwaarden gesteld: de activiteiten moeten qua aard, schaal, omvang en
verkeersaantrekkende werking passen in het landelijk gebied. Voorafgaand aan de ontwikkeling van
nieuwe functies wordt voorts onderzocht of deze geen negatieve effecten voor de landbouw in het
gebied hebben.
De gemeente wil ruimte bieden aan vernieuwende en vergaande multifunctionaliteit. Een voorbeeld
hiervan is een zogenaamd marktportaal. Een marktportaal is een regiogericht agrarisch
handelscentrum, gericht op het versterken van de binding tussen stad en land. Hier worden
mogelijkheden geboden voor vraag en aanbod van dagverse en agrarische producten die worden
verkocht aan detailhandel, horeca en particulieren. Tevens is er ruimte voor horeca, congressen,
vergaderingen, tentoonstellingen en educatie.
Agrarische bedrijven: te maken afwegingen
Bij ontwikkelingen in het landelijk gebied vindt een afweging tussen de landschappelijke impact en de
functionele noodzaak plaats. Deze afweging laat zich niet vangen in harde normen en regels. Een
aanpak op het niveau van het bouwblok is gewenst, zodat betrokkenen kansen kunnen aangrijpen om
landschappelijke kwaliteitswinst te verbinden aan een ontwikkeling. Gemeente en ondernemers zijn er
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beiden bij gebaat dat de balans tussen beschermen en ontwikkelen niet te veel naar de ene of de
andere kant doorslaat.
Het bestemmingsplan moet goede handvatten bieden om deze afwegingen te kunnen maken. Het
gaat dan zowel om het aantal en de aard van de functies die binnen agrarische bouwvlakken mogelijk
zijn, als om de bebouwing die daarbij past.

Agrarische bedrijven en stikstofdepositie
Agrarische bedrijven en stikstofdepositie: huidige situatie
Natura 2000 en stikstofdepositie
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de
lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor
behoud en herstel van biodiversiteit en is in Nederland beschermd via de Natuurbeschermingswet.
Voor de Natura 2000 gebieden geldt dat de water- bodem- en luchtkwaliteit op orde moet zijn. Doordat
we in Nederland te veel stikstof de lucht in werken (door uitwerpselen van varkens en koeien,
industrie, verkeer en huishoudens) ontstaat er een soort nevel van stikstofemissie. Deze nevel slaat
ook neer in natuurgebieden (depositie) en daar veroorzaakt het een verrijking van de bodem. Als
gevolg daarvan worden de oorspronkelijke vegetaties verdrongen door algemene plantensoorten
(verbrandneteling en verbraming) waardoor een sterke achteruitgang van de biodiversiteit in die
gebieden optreedt.
In De Ronde Venen ligt, grenzend aan het plangebied, het Natura 2000 gebied Botshol. Verder ligt het
Natura 2000-gebied van de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck dicht bij het plangebied. Op iets
grotere afstand ligt het Vechtplassengebied.
Om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen worden strenge eisen gesteld aan
nieuwe bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen met een plangebied nabij Natura 2000-gebieden
zijn vrijwel altijd MER-plichtig. Dit betekent dat de commissie MER een advies over de opgestelde
MER zal uitbrengen. Bij een beroepsprocedure kan de omgang met stikstofdepositie ook in het
uiteindelijke oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijk
onderdeel vormen.
Bij de beoordeling van de MER of het bestemmingsplan vormt de commissie MER of de ABRvS een
oordeel aan de hand van de stikstofdepositie die door het bestemmingsplan planologisch mogelijk
gemaakt wordt, bij een maximale invulling van de planologische mogelijkheden. Dit betekent dat ook
mogelijkheden tot ontwikkeling van agrarische bedrijven die feitelijk niet benut zijn, maar planologisch
wel bestaan, worden meegenomen. Indien de totale planologisch mogelijk gemaakte stikstofdepositie
die drukt op een specifiek Natura 2000 gebied hoger is dan op basis van de wet is toegestaan, brengt
de commissie MER geen positief advies uit, of vernietigt de ABRvS bij beroep het bestemmingsplan
voor zover dit aan deze stikstofdepositie bijdraagt.
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Huidige situatie: te veel planologische ruimte voor nieuwe stikstofdepositie
Op dit moment bevinden er zich in het plangebied naar schatting zo’n 125 agrarische bedrijven. Indien
de ontwikkelingsruimte die deze bedrijven op dit moment hebben in het huidige geldende
bestemmingsplan (Buitengebied De Ronde Venen uit 2005) opnieuw in een nieuw bestemmingsplan
zou worden vastgelegd, zou dit bij beroep leiden tot vernietiging van het bestemmingsplan. Immers,
de huidige toegestane planologische ontwikkelingsruimte geeft naar verwachting al ruimte aan meer
stikstofdepositie dan op basis van de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden in de
nabijheid van het plangebied is toegestaan.
Tegelijkertijd zijn er diverse agrarische bedrijven met een wens om hun bedrijf uit te breiden, en wil het
college van De Ronde Venen deze bedrijven hier zoveel mogelijk in ondersteunen waar dit
planologisch mogelijk is. Om agrarische bedrijven met een wens tot uitbreiding planologisch te helpen
moet daarom naar oplossingen worden gezocht.
Agrarische bedrijven en stikstofdepositie: gewenste situatie
In de gewenste eindsituatie is er voldoende planologische ruimte gecreëerd voor agrarische bedrijven
die willen uitbreiden in een onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied-West, mits de
uitbreidingswensen van deze bedrijven ook passen binnen de kaders van ander beleid, wet- en
regelgeving, waaronder ook de gemeentelijke Structuurvisie (2013) en de Landschapsnota (2014).
Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende oplossingsrichtingen om te onderzoeken, waaronder:


Ontwikkelingsruimte van bedrijven die deze niet nodig hebben (bijvoorbeeld doordat het
agrarische bedrijf beëindigd is), ten goede te laten komen aan bedrijven die dit wel nodig
hebben. Hiervoor moet kritisch geïnventariseerd worden welke agrarische bedrijven in welke
mate gebruik maken van de voor hen beschikbare planologische ontwikkelruimte, en in
hoeverre deze bedrijven dat in de toekomst willen doen.



Andere methoden van mestopslag hanteren



Andere typen stallen hanteren

Bij dit alles moet ook rekening worden gehouden met het mogelijke ontstaan van planschade.
Agrarische bedrijven en stikstofdepositie: te maken afwegingen
Om tot de gewenste situatie te komen is een (integrale) afweging nodig:


van alle relevante ruimtelijke aspecten (natuur, landschap, cultuurhistorie, water, recreatie,
exploitatie, milieu, verkeer, etc.);



die tot een duurzame oplossing leidt (people, planet, profit);



van de diverse belangen van betrokken partijen (belanghebbende partijen, gebruikers en
omwonenden).

Recreatieverblijven
Recreatieverblijven: huidige situatie
Binnen het plangebied bevinden zich vele recreatieverblijven. Dit zijn:


recreatiewoningen (inclusief enkele recreatieappartementen);
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recreatie-chalets en –caravans;

Bij vele van deze recreatieverblijven bestaat bij de gebruikers de behoefte om hier permanent te
kunnen wonen. Op basis van het op dit moment geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om
een recreatieverblijf als hoofdverblijf te gebruiken.
De afgelopen jaren is een zorgvuldig beleid voor permanente bewoning ontwikkeld. Door middel van
persoonsgebonden gedoogbeschikkingen is voorkomen dat mensen die al van vóór oktober 2003 in
een recreatieverblijf wonen, toch als `illegaal wonend` worden beschouwd. Op de langere termijn is dit
echter geen bevredigende situatie. In theorie zou bij beëindiging van de bewoning door een houder
van een gedoogbeschikking het gebruik weer recreatief moeten worden. Dit is in verband met de
markt voor recreatiewoningen, geen eenvoudige opgave. Bovendien zou er ook actief gehandhaafd
moeten worden op `nieuwe gevallen`. Ook dit blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar.
In de programmabegroting 2015 is daarom opgenomen dat het college wil onderzoeken of en hoe
verdergaande permanente bewoning van recreatieverblijven mogelijk te maken is.
Recreatieverblijven: gewenste situatie
Het door het college gewenste onderzoek vindt plaatst als onderdeel van de voorbereiding voor het
bestemmingsplan. Daarbij zijn diverse oplossingsrichtingen en scenario´s denkbaar. Aspecten die
daarbij een rol spelen zijn:


Welke oplossingen zijn haalbaar binnen de geldende wet- en regelgeving?



Hoe kunnen we omgaan met de beperkende randvoorwaarden die gelden vanuit bijvoorbeeld
milieuwetgeving?



Welke planologische systematiek hanteren we? Gaan we uit van een woonbestemming, een
recreatieve bestemming met de aanduiding ´wonen toegestaan´ of kunnen we
flexibiliteitsbepalingen toepassen (wijzigingsbevoegdheid, ontheffing). De voor- en nadelen
van verschillende constructies moeten in beeld gebracht worden.



Welke verschillen zitten er tussen verschillende gebieden en typen recreatieverblijven en wat
betekent dat voor de gekozen oplossingen voor verschillende (typen recreatieverblijven)?



Hoe kunnen we deze verruiming van de gebruiksmogelijkheden van recreatieverblijven ten
goede laten komen aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied als geheel?



In hoeverre is het acceptabel om extra bouwmogelijkheden toe te laten?

Uiteindelijk is het de intentie om binnen de mogelijkheden van geldende wet- en regelgeving in het
bestemmingsplan voor recreatieverblijven een concreet en helder ruimtelijk kader tot stand te brengen
waardoor bewoning van recreatiewoningen direct of indirect door het bestemmingsplan mogelijk wordt
gemaakt. De intentie is verder om flankerend een regeling op te zetten waarbij de financiële
meerwaarde die door de planologische verandering ontstaat, mede wordt ingezet voor de ontwikkeling
van de natuur / cultuurlandschap / recreatie van het buitengebied (fondsvorming).
Recreatieverblijven: te maken afwegingen
Om tot de gewenste situatie te komen is een (integrale) afweging nodig:
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van alle relevante ruimtelijke aspecten (natuur, landschap, cultuurhistorie, water, recreatie,
exploitatie);



die tot een duurzame oplossing leidt (people, planet, profit);



van de diverse belangen van betrokken partijen (belanghebbende partijen, gebruikers en
omwonenden).

Overig
Aanvullend op de nieuwe planologische kaders voor agrarische bedrijven en recreatieverblijven, wordt
de huidige regeling voor het gehele plangebied tegen het licht gehouden. In het westelijk buitengebied
zijn naast agrarische en recreatieve functies een complexe mix van functies aanwezig: van wonen,
woonschepen, forten, dagrecreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld een golfbaan) tot niet-agrarsiche
bedrijvigheid. Gelet op de dynamiek van het gebied is het essentieel om de huidige situatie zorgvuldig
in kaart te brengen en van een ontwikkelingsgericht pakket bestemmingsplanregels te voorzien.
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4 - Communicatie
4.1 - Analyse
Het westelijke buitengebied heeft uiteenlopende waarden, waaronder natuurlijke, recreatieve en
cultuurhistorische waarden. En er is de wens dat (niet-)agrarische bedrijven ontwikkelingsruimte
krijgen. Deze wens en deze diversiteit aan waarden brengt een diversiteit aan belangen van
betrokkenen met zich mee die vraagt om een integrale afweging van deze verschillende belangen. Dit
kan niet zonder inbreng van de direct betrokkenen.
Issues en/of dilemma’s
Belangen in het Buitengebied-West zijn divers en staan soms tegenover elkaar en vormen daarmee
beleidsissues en/of dilemma’s. Zijn er oplossingen, zijn ze te combineren of niet? Dit speelt onder
meer bij de volgende onderwerpen:


Urgente stikstofproblematiek (natuur en milieu) versus ontwikkelingsmogelijkheden agrariërs.
-

Beschermen wat beschermd moet worden én ruimte voor leven, werken en recreëren.

-

Het zo goed mogelijk faciliteren van agrarische bedrijven/landschapsbeheer in balans
met natuur en milieu. Als we het niet doen:



·

te weinig ruimte voor agrariërs en bedrijven, landschapsbeheer;

·

loopt de gemeente leges mis, omdat het buitengebied op slot komt te zitten

-

Probleem: meer ontwikkelingsruimte is er niet of zeer beperkt vanwege natuurwetgeving.

-

Mogelijke oplossingen:
·

verplaatsen probleem naar postzegelbestemmingsplannen (uitwisselen)

·

bronmaatregelen en gedragsverandering waardoor uitstoot verminderd wordt

Permanente bewoning van recreatiewoningen of handhaving bewoning recreatiewoningen.
-

Het college streeft naar het (onder voorwaarden) planologisch mogelijk maken van
permanente bewoning van recreatiewoningen, maar dit is in strijd met provinciale en
landelijke regelgeving.

-

Het college handhaaft niet of nauwelijks op dit onderwerp: het heeft geen prioriteit en het
is bovendien arbeidsintensief en lastig aan te tonen (bewijslast) dat er sprake is van
permanente bewoning.

-

Mogelijke oplossingen:
·

(Politieke) discussie: wat willen we eigenlijk en wat is haalbaar?

·

Onderzoek naar mogelijkheden regelgeving

·

Beïnvloeden/lobby richting provincie en Rijk
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4.2 - Communicatiestrategie
Wat willen we bereiken?
De gemeente weet wat de plannen en belangen zijn van eigenaren, ondernemers, gebruikers en
bewoners in het plangebied zodat die meegenomen of meegewogen kunnen worden in de uitwerking.
Betrokkenen weten welk proces we doorlopen, weten hoe en wanneer ze hun belang en of kennis van
het gebied kunnen inbrengen. Ze staan hierdoor positief tegenover het proces. Betrokkenen hoeven
niet per se positief tegenover alle ontwikkelingen te staan, maar weten dat hun belang wordt
meegewogen. Betrokkenen kunnen daardoor de besluitvorming accepteren en zo niet, dan weten ze
hoe ze gebruik kunnen maken van hun rechten.
De communicatiestrategie zet in op een zo groot mogelijke betrokkenheid van direct
belanghebbenden. Het is dus zaak om per issue te bepalen wie de direct betrokkenen zijn en wat de
speelruimte is en in hoeverre inbreng van betrokkenen zinvol is of niet. College en raad kennen de
diverse belangen en standpunten en kunnen die meenemen in hun besluitvorming.
Stikstofproblematiek: samen ontdekken wat wel/niet kan en kennis bundelen
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan Buitengebied-West is de maximaal mogelijke flexibiliteit. De
minimale opbrengst is een actueel bestemmingsplan dat mogelijk maakt dat agrariërs die door willen
door moeten kunnen gaan. De gemeente wil de kennis van direct betrokkenen gebruiken om te
komen tot goede en gedragen oplossingen.
We gaan daarvoor een proces door waarin direct betrokkenen mee worden genomen in de
problematiek en zelf zien en ervaren dat er geen of zeer weinig ontwikkelingsruimte is vanwege weten regelgeving en plaatselijke omstandigheden. De gemeente nodigt betrokkenen uit om mee te
denken over mogelijke oplossingen om ontwikkelingen mogelijk te maken binnen de speelruimte die
er is. Het gaat om ideeën, maar ook over wat moet je vastleggen. De zeer beperkte ruimte vraagt om
creatieve oplossingen. Anders komt het buitengebied op slot te zitten.
Permanente bewoning recreatiewoningen: meenemen in de mogelijkheden
Het college streeft voor het bestemmingsplan Buitengebied-West naar het (onder voorwaarden)
toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied. Dit is - zou je
verwachten - in lijn met de wens van de gebruikers van recreatiewoningen. De vraag is hoe realistisch
dit is met het oog op de beperkingen van provinciale en landelijke regelgeving. Daarnaast is er sprake
van uiteenlopende situaties: er zijn parken waar afspraken zijn gemaakt over permanente bewoning
en die zijn ook vastgelegd, er zijn parken waar niets is vastgelegd (en wordt gedoogd) en er zijn
parken waar er gebruikers zijn met en zonder een persoonsgebonden beschikking. Uitgangspunt daar
is nu recreatief gebruik met uitzondering van de mensen met een persoonsgebonden beschikking.
Deze strategieën worden verder uitgewerkt in een communicatieaanpak (met wie ga je waarover,
wanneer en hoe in gesprek).
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4.3 - Communicatieaanpak: hoe gaan we dat doen?
Wie zijn we?
Projectgroep
Sven Hambückers - projectleider - gemeente De Ronde Venen
Henrike Geurkink – beleidsmedewerker ruimtelijke ordening - gemeente De Ronde Venen
Friso Klaasen - beleidsmedewerker milieu - gemeente De Ronde Venen
Esther Deerenberg - communicatieadviseur - gemeente De Ronde Venen
Wie gaan we betrekken?

Gemeente De Ronde Venen



Stichting De Kleine Natuur



Gemeenteraad



Vertegenwoordigers



College van BenW



Wethouder - David Moolenburgh



Historische vereniging De Ronde Venen



Ambtelijk opdrachtgever afdelingshoofd



Dorpscomité De Hoef

Afdeling Ruimte - Loes van Maarseveen



Wijkcomité Amstelhoek



Stichting De Bovenlanden

recreatieondernemers in buitengebied

Collega’s

Natuur- en landschapsbeheer in



Leo Hulst - landschap

buitengebied-West



Marloes Krol - economie



Michael Woerden – verkeer

landschapsvereniging De Utrechtse



Nico Röling: - ruimtelijke ordening

Venen



Vera Driessen - cultuurhistorie



Rene Blom - stedenbouw



Claudia van Eijk - vergunningen



Wilfred Godijn - handhaving



Bas Willemsen - teamleider





Agrarisch Natuur- en

Vereniging van eigenaren
recreatieparken



Vertegenwoordigers van bewoners
recreatiewoningen/eigenaren

Doelgroepen
Kernpartners



Ondernemers buitengebied: agrarische



Provincie Utrecht



Waternet



Eigenaren buitengebied



Provincie Utrecht - programmabureau



Inwoners gemeente De Ronde Venen

Utrecht-West



Recreanten buitengebied



en niet-agrarische bedrijven

Provincie NH - programmabureau SvA
Wettelijk vooroverleg

Partners



Landschap Erfgoed Utrecht



LTO



Welstandscommissie



Recreatieschap Vinkeveense Plassen



Natuurmonumenten



Recreatie Midden Nederland



Natuur en Milieu Federatie



De Groene Venen



Staatbosbeheer
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4.4 - Participatie betrokkenen - ringen van invloed
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4.5 - Fasering


Inventarisatie



Nota van uitgangspunten



Voorontwerpbestemmingsplan



Ontwerpbestemmingsplan



Bestemmingsplan

4.6 - Kernboodschap
De gemeente is verplicht eens in de tien jaar bestemmingsplannen te actualiseren. Het buitengebiedWest is een dynamisch gebied. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het westelijke
gedeelte van het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen is geen gemakkelijke opgave. Het
is al lang niet meer zo dat het buitengebied exclusief terrein is voor agrariërs, koeien en akkers.
Tegenwoordig is er in het buitengebied ook plaats voor burgers die mooi landelijk willen wonen, nietagrarische bedrijvigheid, natuurliefhebbers en een scala aan recreatieve activiteiten. Al deze partijen
hebben verschillende vaak tegenstrijdige belangen en wensen in het buitengebied. Bovendien zijn de
verschillende gebruikers van het buitengebied ook gebonden aan steeds strengere wet- en
regelgeving. Het is dan ook een uitdaging een nieuw bestemmingsplan Buitengebied-West op te
stellen dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de verschillende wensen van de verschillende
gebruikers van het buitengebied, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en ruimte biedt voor
ontwikkeling.
Kernboodschap - inventarisatie
In deze fase brengt de gemeente het huidige en feitelijk gebruik in kaart. De gemeente wil graag
weten wat de ontwikkelwensen van de gebruikers zijn. We kijken dan in hoeverre we daar aan
tegemoet kunnen komen binnen het geldende beleid en bestaande strenge wet- en regelgeving.
Daarnaast willen we de afspraken die in de verschillende gebiedsprocessen zijn gemaakt mogelijk
maken. Het gaat om de projecten Groot Wilnis-Vinkeveen, Groot Mijdrecht Noord, Marickenland en de
Wilnisse Bovenlanden.
Daarnaast wil de gemeente graag de permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk maken.
In dit proces onderzoeken we in hoeverre dit mogelijk is. De geldende provinciale en landelijke
regelgeving laten permanente bewoning buiten de rode contour (buitengebied) namelijk niet toe.

4.7 - Kanalen, middelen, zenders
Wat en wie zijn de communicatiekanalen/zenders?
Gemeente


Projectgroep



Wethouder
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Kerngroep



Partners

Wat zijn de reguliere (bestaande) relevante communicatiemiddelen?
Via de gemeente


Website van de gemeente



Gemeentepagina (Het Witte Weekblad)



Twitteraccount



Digitaal onderzoekspanel gemeente De Ronde Venen



Infolineborden



Gemeentegids



Uitzending raadsvergaderingen op lokale tv en via de website



Persgesprekken



Persberichten

Wat zijn (aanvullende) communicatiemiddelen?


Website gemeente
-

Projectpagina bestemmingsplan Buitengebied-West op gemeentelijke website met
daarop informatie over proces en planning, nieuws en de definitieve stukken.



Brief naar eigenaren buitengebied



Overleg kerngroep



Overleg partners



Inloopbijeenkomsten

4.8 - Communicatiekalender
In de onderstaande planning is de planning van bijlage 1 uitgewerkt in communicatiemomenten met
de verschillende belanghebbenden. De planning in bijlage is leidend. Het schema maakt duidelijk
welke contactmomenten er gedurende het proces zijn met de verschillende belanghebbenden.
doelgroep

middel

wat

wie

wanneer

Opstarten
Inwoners

College

Informatiem

Start ontwikkeling bp Buitengebied-West,

arkt

proces, wanneer betrokken etc.

gebieds-

Kennismaken met inwoners en

processen

betrokkenen buitengebied

Voorstel

Procesplan, concept Nota van
Uitganspunten, aanbesteding
bestemmingsplan en MER en
informatiebrief naar bewoners en
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SH

30 sept

SH

27 okt

gebruikers plangebied
Raad

Infonota

Procesplan en concept

SH

29 okt

uitgangspuntennota
Projectleiders en

Aanpak, meenemen in dilemma’s en

Overleg

communicatie-

afwegingen, meedenken conceptnota van

adviseur

uitgangspunten en inbreng van hun kant

gebiedsprocessen

over gemaakte afspraken in het gebied.

nov

(onderdeel Kerngroep)
Kerngroep

Aanpak, meenemen in dilemma’s en

Overleg

SH/ED

nov

SH/ED

nov

SH/ED

nov

SH/ED

nov

afwegingen, meedenken conceptnota van
uitgangspunten
Partners

Aanpak, meenemen in dilemma’s en

Overleg

afwegingen, meedenken conceptnota van
uitgangspunten
Eigenaren plangebied

Brief

Start en uitleg proces, wijzen op concept
nota van uitgangspunten website
Verzoek tot kenbaar maken wensen

Eigenaren plangebied

Concept-

Kennis nemen van concept nota van

nota van

uitgangspunten

uitgangs-

Kunnen opmerkingen, aanvullingen,

punten op

suggesties kwijt via reactieformulier

website

website

College

Voorstel

Nota van Uitgangsputen

SH

dec 2016

Raad

Voorstel

Nota van Uitgangspunten

SH

jan 2016

SH

jan/apr

Inventarisatie
Eigenaren plangebied

op verzoek

Wensen kenbaar maken voor

1-op-1-

ontwikkelingen in het plangebied

2016

gesprekken
(telefonisch
/afspraak)
Kerngroep

Overleg

Aanpak, meenemen in dilemma’s en

SH/ED

afwegingen, meedenken voorontwerp

mrt/apr
2016

bestemmingsplan
Partners

Overleg

Aanpak, meenemen in dilemma’s en

SH/ED

afwegingen, meedenken voorontwerp

mrt/apr
2016

bestemmingsplan
Voorontwerpbestemmingsplan
Eigenaren plangebied

Bouwblokk

Komt weergave

enboek

voorontwerpbestemmingsplan

(incl.

(verbeelding) overeen met feitelijke

Procesplan bestemmingsplan Buitengebied-West pagina 19 van 26

SH

okt/nov
2016

Eigenaren plangebied

regels)

situatie

Inloopavon

Gelegenheid voor vragen, doorgeven

SH/HG/

okt/nov

den

wensen

FK

2016

SH

mei 2017

Ontwerpbestemmingsplan
Eigenaren plangebied

Bekendmak

Start formele procedure. Hoe kunt u

ing krant en

reageren, zienswijzen indienen

digitale
nieuwsbrief
Eigenaren plangebied
Gemeente

Inloopavon

Zijn uw opmerkingen goed verwerkt? Nog

SH/HG/

mei/jun

d

vragen, opmerkingen, wensen?

FK

2017

Zienswijzen

Eigenar

mei/jun

indienen

en

2017

plangebi
ed
Bestemmingsplan
Eigenaren plangebied
Eigenaren plangebied

Nota van

Voorgenomen reactie op zienswijzen

antwoord

wordt toegezonden

Digitale

Verder procedure, inspraakmogelijkheid

nieuwsbrief

bij commissie en raad

SH

aug 2017

SH/ED

aug 2017

College

Voorstel

aug 2017

Commissie

Voorstel

sep 2017

Raad

Voorstel

okt 2017

Betrokkenen

Definitief

Ter inzage

bestemmin
gplan
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SH

nov/dec
2017

5 - Planning, fases, producten
5.1 - Planning en inleiding
Er is een planning opgesteld die start met dit procesplan, en uiteindelijk leidt tot de vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad. Deze planning is opgenomen als bijlage 1.
Aan de hand van de planning en de daar in genoemde producten en stappen is het te volgen proces
af te leiden. De verschillende fases / producten zijn:
Document
Rol college en gemeenteraad

Rol inwoners

a

Procesplan

collegebesluit en informatienota raad

b

Nota van uitgangspunten

college- en raadsbesluit

c

Uitbesteding

collegebesluit

d

Inventarisatie

raadplegen

e

Milieu-effectrapportage

zienswijze

f

Bestemmingsplan voorontwerp

collegebesluit en informatienota raad

inspraak

g

Bestemmingsplan ontwerp

collegebesluit en informatienota raad

zienswijze

h

Bestemmingsplan vastgesteld

college- en raadsbesluit

beroep

inspraak

Hoewel deze fasen in het proces uiteindelijk volgordelijk zijn, is er veel sprake van overlap en het
parallel lopen van verschillende fasen.
De verschillende fasen en het product daarvan worden hieronder beschreven, daarmee wordt ook het
te doorlopen proces duidelijk.

5.2 - Fases en producten
a

Procesplan

Aan de voorkant van het totaalproces wordt gestart met het onderhavige procesplan. Hierin wordt het
kader voor het vervolg vastgelegd.
Na ambtelijke en bestuurlijke afstemming wordt het procesplan vastgesteld door het college en wordt
de raad hier per informatienota over geïnformeerd. Hiermee worden de lijnen vooraf helder uitgezet.
Verwachtingen over het proces en eindresultaat kunnen aan het procesplan gekoppeld worden.
b

Nota van uitgangspunten

Het doel van een nota van uitgangspunten is voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied-West
vooraf een aantal uitgangspunten en beleidskeuzes door het college van B&W en de gemeenteraad
vast te laten leggen. Een door het college van B&W en gemeenteraad vastgestelde nota van
uitgangspunten biedt een inhoudelijk kader en dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan
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Buitengebied West. De nota van uitgangspunten is voor een groot deel gebaseerd op de gemaakte
keuzes in de Structuurvisie De Ronde Venen 2030.
c

Uitbesteding

Het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied-West en de bijbehorende milieueffectrapportage
vraagt veel specialistische kennis en kost veel tijd. Daarom wordt opdracht verleend aan een ruimtelijk
adviesbureau om onder begeleiding van de gemeente het bestemmingsplan (inclusief alle
onderzoeken) en een milieueffectrapportage op te stellen . Via een aanbestedingsprocedure wordt
aan drie bureaus gevraagd offerte uit te brengen voor de werkzaamheden. Het ruimtelijke
adviesbureau dat op basis van prijs/kwaliteit de beste offerte indient, krijgt na een collegebesluit de
opdracht. Bij voorkeur wordt één ruimtelijk adviesbureau opdracht verleend voor het opstellen van
zowel het bestemmingsplan als de milieueffectrapportage.
d

Inventarisatie

Het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied-West is om de bestaande
ruimtelijke situatie te voorzien van een nieuw en passend planologisch kader, waarin ruimte wordt
geboden voor ontwikkeling. Om de bestaande situatie in het plangebied voorafgaande aan de
bestemmingsplanprocedure goed in beeld te brengen, wordt een inventarisatielijst opgesteld waarop
per adres de huidige bestemming en het feitelijk gebruik worden vermeld. Indien de huidige
bestemming en het feitelijke gebruik niet meer overeenkomen, zal beoordeeld moeten worden of de
bestemming in overeenstemming kan worden gebracht met het feitelijke gebruik. Mocht dit niet
mogelijk zijn, behoort een handhavingstraject tot de mogelijkheden. Een handhavingstraject is echter
een ander spoor en valt buiten de bestemmingsplanprocedure. De inventarisatielijst dient als
onderlegger voor het op te stellen bestemmingsplan.
Zoals hierboven reeds vermeld wil het bestemmingsplan ook mogelijkheden bieden voor ontwikkeling.
In dit kader is het belangrijk om te weten wat de wensen zijn van de gebruikers van het gebied. De
gebruikers van het gebied zal daarom gevraagd worden hun wensen kenbaar te maken en de
gemeente op de hoogte te stellen van concrete plannen of wensen voor de toekomst, zoals
bedrijfsbeëindiging, wijziging of verbreding van de bedrijfsactiviteiten of bouwplannen die niet in het
vigerende bestemmingsplan passen. Al deze wensen zullen beoordeeld worden en hierover vindt
terugkoppeling plaats. Indien de gemeente geen medewerking kan of wil verlenen, in verband met
bijvoorbeeld strijd met gemeentelijk of provinciaal beleid, wordt initiatiefnemer dit per brief
medegedeeld. Indien er sprake is van een kleinschalig initiatief dat geen nadelige gevolgen heeft voor
de omgeving, niet strijdig is met gemeentelijk of provinciaal beleid en waarvoor geen
(milieu)onderzoeken naar de planologische haalbaarheid uitgevoerd hoeven te worden, wordt het
meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Initiatieven waar de gemeente medewerking aan
wil verlenen, maar die bijvoorbeeld niet kleinschalig zijn en waarvoor de planologische haalbaarheid
nog onderzocht moet worden aan de hand van verschillende (milieu)onderzoeken, worden alleen dan
in het bestemmingsplan opgenomen als initiatiefnemer voor het voorontwerpbestemmingsplan alle
benodigde onderzoeken aanlevert en hiermee de juridisch-planologische haalbaarheid aantoont.
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e

MER

Bij ruimtelijke ontwikkelingen van een bepaalde impact is het wettelijk verplicht om een Milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Het doel van een milieueffectrapportage is het milieubelang een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Dit is geregeld in de Wet Milieubeheer en de
Natuurbeschermingswet 1998.
Als gevolg hiervan moet in Nederland bij plannen en projecten vooraf worden bepaald of de uitvoering
van dat plan of project tot gevolg heeft dat natuurgebieden die in de buurt van het plan of project
liggen, zoals in dit geval bijvoorbeeld Natura2000-gebied Botshol, worden aangetast. Bij
bestemmingsplannen buitengebied geldt dat deze veelal agrarische ontwikkelingsmogelijkheden
bieden (zelfs als het bestemmingsplan volledig conserverend is, omdat er op grond van de vigerende
rechten nog ruimte zit die nog kan worden benut). Op voorhand is dan niet uit te sluiten dat het
benutten van de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden gepaard gaat met een significante toename
van de uitstoot van stikstof. Als dergelijke effecten als gevolg van uitvoering van het bestemmingsplan
niet uitgesloten kunnen worden, is het wettelijk verplicht een zogenaamde passende beoordeling op te
stellen. Bij een passende beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht welke effecten als gevolg
van het plan kunnen optreden op de natuurwaarden in het gebied. Als een passende beoordeling
nodig is, is meteen ook het doorlopen van een milieueffectprocedure wettelijk verplicht.
Omdat in het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied-West veel agrarische bouwblokken
liggen waarop vee gehouden wordt, is emissie van stikstof als gevolg van uitvoering van het nieuwe
bestemmingsplan aan de orde. Tevens is het op grond van de Structuurvisie De Ronde Venen 2030
het uitgangspunt om in het bestemmingsplan Buitengebied-West vergroting van agrarische
bouwvlakken mogelijk te maken. Hierdoor is reeds op voorhand niet uit te sluiten dat het
bestemmingsplan Buitengebied-West significante gevolgen heeft voor de nabijgelegen Natura2000gebieden, zoals Botshol. Wettelijk is dan ook een passende beoordeling en een
Milieueffectrapportage verplicht voor het bestemmingsplan Buitengebied-West.
Er zal conform de procedure bij een MER gestart worden met het opstellen van een Notitie Reikwijdte
en Detailniveau. In de nota R&D wordt afgekaderd wat in de m.e.r. wordt onderzocht en wat niet. Er
wordt richting gegeven aan de te onderzoeken alternatieven en de criteria op basis waarvan deze
moeten worden beoordeeld. Vanwege dit integrale karakter van de m.e.r. is dit bij uitstek een
instrument waarmee ingewikkelde afwegingen kunnen worden gestructureerd.
De nota R&D wordt naar verwachting in samenwerking met een externe deskundige opgesteld. De
nota zal uiteindelijk bekrachtigd worden met een raadsbesluit. Dit is van belang, omdat de nota van
grote impact is op de beleidsafwegingen die meegenomen worden in het bestemmingsplan. De nota
R&D wordt samen met het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage gelegd.
Op basis van de nota R&D wordt het ontwerp MER opgesteld (inclusief passende beoordeling). Het
ontwerp MER zal door het college vastgesteld worden en de raad wordt met een informatienota
geïnformeerd. De ontwerp MER wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken
ter inzage gelegd. Een ieder krijgt de mogelijkheid zijn of haar zienswijze in te dienen binnen deze
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termijn. Het ontwerp MER wordt in deze termijn ook aan de Commissie m.e.r. voorgelegd die binnen
deze termijn een advies uitbrengt. Het MER wordt vervolgens als onderdeel van het bestemmingsplan
Buitengebied-West vastgesteld door de gemeenteraad.
f

Voorontwerpbestemmingsplan (VOBP)

Op basis van de voorgaande fases wordt een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Voor het
opstellen van het bestemmingsplan wordt een extern ruimtelijk adviesbureau ingehuurd. Bij voorkeur
is dit hetzelfde bureau als het bureau dat de MER opstelt.
Het is op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht vooroverleg te voeren over het
voorontwerpbestemmingsplan met de provincie, omliggende gemeenten, het waterschap en andere
(semi-)overheden. Het is een keuze of het voorontwerpbestemmingsplan ook de mogelijkheid tot
inspraak wordt geboden voor inwoners. In het geval van het bestemmingsplan Buitengebied-West
wordt wel voor inspraak gekozen. Inspraak bieden is een ideale mogelijkheid om kleine fouten in het
voorontwerp te herstellen in het informele gedeelte van de procedure en vormt zo een belangrijke
aanvulling op de inventarisatie. Van deze voorontwerpfase wordt namelijk ook gebruik gemaakt om
alle (agrarische) ondernemers de conceptverbeelding op perceelsniveau toe te sturen, zodat zijzelf in
de inspraakprocedure kunnen aangeven of de feitelijke situatie op de juiste wijze is opgenomen op de
verbeelding. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt na een collegebesluit voor het wettelijk
vooroverleg aan de vooroverlegpartners en voor inspraak aan de inwoners aangeboden. De
gemeenteraad wordt met een informatienota hierover geïnformeerd. Gelijktijdig met het
voorontwerpbestemmingsplan wordt ook de Nota R&D MER ter inzage gelegd.
Gebruikelijk is dat tijdens de inspraakperiode een informatieavond georganiseerd wordt. Dit geeft
inwoners en belanghebbenden de kans kennis te nemen van het plan en vragen te stellen aan
vertegenwoordigers van de gemeente.
g

Ontwerpbestemmingsplan (OBP)

Dit betreft de reguliere procedure voor het bestemmingsplan, waarmee met de tervisielegging van het
ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken de formele procedure start. Het
ontwerpbestemmingsplan inclusief de inspraaknota met de beantwoording van de inspraakreacties en
de ontwerp MER wordt aan het college aangeboden met het verzoek deze ter inzage te leggen. De
gemeenteraad wordt van dit besluit met een informatienota op de hoogte gebracht. In de ontwerpfase
krijgt een ieder de mogelijkheid zijn/haar zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. De
zienswijzen worden in de nota van zienswijzen samengevat en van een gemeentelijke reactie
voorzien. Wanneer de zienswijze hier aanleiding toe geeft, wordt het bestemmingsplan aangepast.
h

Vaststelling bestemmingsplan

Deze fase is feitelijk de afronding van de procedure. In deze fase biedt het college met een
collegebesluit het bestemmingsplan Buitengebied-West inclusief nota van zienswijzen ter vaststelling
en MER aan de gemeenteraad. Bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad
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krijgen inwoners nog de mogelijkheid in te spreken. De gemeenteraad heeft nog de mogelijkheid met
een amendement wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen.
Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied-West wordt het vastgestelde bestemmingsplan
nogmaals 6 weken voor beroep ter inzage gelegd. Indieners van een zienswijze of belanghebbenden
die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend krijgen de
mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij
doet de Afdeling geen inhoudelijke toets van het bestemmingsplan, maar beoordeelt uitsluitend de
rechtmatigheid. Na de uitspraak van de Afdeling is het bestemmingsplan onherroepelijk.

5.3 - Kwaliteit, financiën en organisatie
Kwaliteit
De gewenste kwaliteit van het nieuwe bestemmingsplan kan in algemene termen worden beschreven.
Het nieuwe bestemmingsplan:


Biedt rechtszekerheid. Regels zijn duidelijk en niet multi-interpretabel.



Is zorgvuldig tot stand gekomen. Bij de afwegingen zijn alle betrokken belangen meegenomen
en wet- en regelgeving is gerespecteerd.



Is uitvoerbaar en handhaafbaar. De regels zijn in de praktijk goed toepasbaar en (toezicht) op
naleving is mogelijk.



Biedt flexibiliteit om op wensen en ontwikkelingen in te spelen. Het plan is geen keurslijf, maar
biedt speelruimte.



Is gebruiksvriendelijk. Inwoners kunnen de regels zo eenvoudig mogelijk nalezen en
begrijpen.

Financiën
Voor de reguliere herziening van bestemmingsplannen is jaarlijks € 60.000 in de begroting
opgenomen. In de begroting van 2015 en 2016 is incidenteel € 60.000 extra opgenomen ten behoeve
van de (noodzakelijke onderzoeken en milieueffectrapportage voor de )bestemmingsplannen
“Plassengebied” en “Buitengebied-West”. In de Voorjaarsnota is voor 2016 opnieuw een bedrag van
€ 60.000 incidenteel voor deze plannen gereserveerd. Aangezien deze plannen een looptijd van
enkele jaren hebben, is op voorhand nog niet zeker of het budget de komende jaren toereikend zal
zijn. Eventueel aanvullend budget wordt via de reguliere weg (voorjaarsnota, begroting) aangevraagd.
In verschillende fasen van de planherziening is zeer specifieke ervaring en onderzoeksdeskundigheid
nodig. Hiervoor wordt een onderzoeksopdracht voorbereid en wordt een geschikte marktpartij
gezocht. Naar verwachting een breed georiënteerd ruimtelijk adviesbureau. Deze opdracht omvat:
-

Het uitvoeren van de inventarisatie van de bestaande situatie en de wensen van de
gebruikers van het buitengebied.

-

Het opstellen van de MER met bijbehorende onderzoeken
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-

De voorbereiding en het opstellen van het bestemmingsplan met bijbehorende
onderzoeken in de verschillende fases (voorontwerp, ontwerp en vaststelling)

-

Procesbegeleiding en regie

Het werken met één partner in het hele proces heeft de voorkeur, maar bij opdrachtverlening wordt
een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de kwaliteit van de voorgaande fases.
Organisatie
De momenten waarop besluitvorming plaatsvindt in college en/of raad zijn opgenomen in de planning
in bijlage 1. Dit is in ieder geval éénmaal in elke fase van het proces. David Moolenburgh is als
portefeuillehouder RO de meest betrokken wethouder. Tijdens het PHO wordt de voorgang van het
proces periodiek besproken.
De interne organisatie bestaat uit een projectgroep die de dagelijkse voortgang bewaakt. Deze
projectgroep heeft een vaste kern die bestaat uit Sven Hambückers (projectleider, algemeen RO),
Henrike Geurkink (beleidsmedewerker RO), Friso Klaassen (milieu) en Esther Deerenberg
(communicatie). Daarnaast kent de projectgroep een flexibele schil van medewerkers die aansluiten
bij de projectgroep wanneer zaken met een specifieke deskundigheid besproken worden. Hierbij moet
gedacht worden aan de volgende disciplines: water/landschap, economie, verkeer, cultuurhistorie,
stedenbouw, vergunningen en handhaving.
Naast de (interne) projectgroep zijn er ook nog ketenpartners en partners benoemd in het proces
genoemd. Deze partners bestaan uit gebruikers en belanghebbenden die actief zijn in het
buitengebied (zie paragraaf 4.3). De ketenpartners en partners hebben een adviserende rol. In
verschillende fases van het proces zullen de verschillende producten met de ketenpartners en
partners besproken worden. Zo kunnen verschillende keuzes die in het bestemmingsplan gemaakt
worden, getoetst worden bij de gebruikers en belanghebbenden in het buitengebied en worden zijn op
de hoogte gehouden van de voortgang van het proces. Gestreefd wordt zo een zo groot mogelijke
betrokkenheid van direct betrokkenen te bereiken.
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