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XNFORM ADVIES
Advies te nemen besluit
In het geldende a|ijkingenbeleid 2014 een nieuw artikel toevoegen voor situaties die onbedoeld
onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan zijn gebracht.
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TOELICHTING
I rll||illi rl 6|
Een nieuw bestemmingsplan wordt met de nodige zorgvuldigheid voorbereid en opgesteld. Meestal
verleent de gemeente opdracht aan een stedenbouwkundig bureau om het bestemmingsplan in
samenwerking op te stellen. Daarnaast bepaalt de wet op welke wijze de bestemmingsplanprocedure
dient te worden doorlopen. De gemeente heeft tevens een spoorboekje opgesteld waarin is bepaald
op welke wijze invulling wordt gegeven aan de bestemmingsplanprocedure. Het
bestemmingsplanproces bestaat uit verschillende stadia. In de meest uitgebreide vorm bestaat het
proces uit het in procedure brengen van een voorontwerpbestemmingsplan,
on|erpbestemmingsplan en vastgesteld bestemmingsplan. Gedurende de te|isielegging van deze
plannen wordt een ieder in de gelegenheid gesteld op het betre|ende plan te reageren. Eigenlijk
wordt van belanghebbenden ook verwacht dat zij bij iedere fase van het bestemmingsplan het plan
komen inzien om te constateren of het plan is gewijzigd. Gesteld kan worden dat het uiteindelijke
onherroepelijke bestemmingsplan een coproductie betreft van stedenbouwkundig bureau, gemeente
en inwoners van het plangebied.
Mede door de verschillende actoren die aan een plan werken en de verschillende stadia van een
bestemmingsplanprocedure kan het voorkomen dat een planologische situatie in een nieuw
bestemmingsplan onbedoeld wijzigt ten opzichte van de planologische situatie van het geldende
bestemmingsplan. Hierbij dient bedacht te worden dat de ''oude'' planologische situatie een
wenselijke situatie betreft die per abuis is gewijzigd. Om een mogelijkheid te creëren om de situatie te
herstellen buiten (weer) een nieuw bestemmingsplan om, kan - indien het wettelijk kader hiertoe
toereikend is - het a|ijkingenbeleid worden aangepast. Een aanpassing is noodzakelijk aangezien
het beleid geen inherente a|ijkingsmogelijkheid (hardheidsclausule) kent. Geadviseerd wordt het
beleid op de beschreven overgangsrechtelijke situatie aan te passen.
Argumenten
O&de planologische situatie is gewenst, tenzl uit het bestemmingsplan anders bllkt
Gesteld kan worden dat indien het college constateed dat een nieuw bestemmingsplan onbedoeld
een bouw- en/of gebruiksmogelijkheid heeft 'wegbestemd', dat medewerking wordt verleend aan het
herstel van deze bouw- en/of gebruiksmogelijkheid. Voor zover het wettelijk kader dit toestaat kan
deze mogelijkheid worden gecreëerd in het a|ijkingenbeleid. Het betreft de situatie dat een
aanvrager in de tussenliggende periode tot de volgende actualisatie van het betre|ende
bestemmingsplan actief de mogelijkheid wil gebruiken om de oude bouw- en/of gebruiksmogelijkheid
met een (bijzondere) procedure te ve|ezenlijken. De toetsingsgrqnden voor een dergelijke situatie
zijn objectiveerbaar. Getoetst kan worden of de betre|ende bouw- en/of gebruiksmogelijkheid is
wegbestemd en of dit een bewuste (beleidsmatige) keuze is geweest die nader in het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan staat gemotiveerd. Indien dit niet het geval is mag de
planologische aanvaardbaarheid van de betre|ende bouw- en/of gebruiksmogelijkheid worden
verondersteld.
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Voorgesteld wordt artikel 3.6 van het a|ijkingenbeleid te vernummeren naar adikel 3.7 en in adikel
3.6 de volgende bepaling op te nemen:
3.6 Overgangsrechtelijke situatie
Indien het college vaststelt dat een bouw- en/of gebruiksmogelijkheid onbedoeld onder het
overgangsrecht van een bestemmingsplan is gebracht kan op aanvraag medewerking worden
verleend aan (het herstel van) de oorspronkelijke bouw- en/of gebruiksmogelijkheid.
Kan|ekeningen
@ Voor het afwijken van een beleidsregel worden zwaa|egende argumenten gevraagd ook
indien dit tot een ongewenste situatie leidt;
@ De kosten (procedurekosten, kosten voor een eventuele onderbouwing en/of
haalbaarheidsondecoeken, planschadekosten en andere bijkomende kosten) zijn voor
aanvrager. Dit is alleen anders indien de gemeente het initiatief neemt om de situatie te
herstellen door - eerder dan de wet voorschrijq - een nieuw bestemmingsplan voor het
betre|ende perceel op te stellen en de kosten voor haar rekening neemt.
Uitvoering
Na publicatie van de beleidsregel in de Vechtstroom en op w|.overheid.nl kunnen aanvragen om
omgevingsvergunning worden ingediend zodat de (reguliere) procedure hiervoor kan worden
doorlopen.
Communicatieparagraaf
De nieuwe beleidsregel wordt bekendgemaakt in de Vechtstroom en op |.overheid.nl.
Raadsinformatiebrief
Het opstellen van de beleidsregel is een collegebevoegdheid. Geadviseerd wordt de raad via een
RIB over de nieuwe beleidsregel te informeren.
Financiële paragraaf
Kosten voor toepassing van de beleidsregel zijn voor rekening van aanvrager.
Juridische paragraaf
Bij toepassing van de beleidsregel kan deze ten tijde van een bezwaar- en/of beroepsprocedure door
de rechter worden getoetst. Op dat moment wordt duidelijk of de beleidsregel ook in rechte stand
houdt.
Risicoparagraaf I Duu|aamheidsaspecten I Overige aspecten
Geen opmerkingen.
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