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Openbaar

Ondernemingsraad

Bijiagen

Besluit college CONFORM ADVIES

Openbaar

nee

1. Geconstateerde gebreken
2. Nota van Uitgangspunten
3. Nota van beantwoording 
overlegreactles
4. Voorontwerpbestemmingsplan 
Herenweg - Gageldijk 1° herziening

Advies te nemen besluit
a. Instemmen met de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 'Herenweg - Gageldijk 

1® herziening’;
b. Instemmen met de ‘Nota van beantwoording overlegreacties’ en de in hoofdstuk 4 van de Nota 

van beantwoording voorgestelde wijzigingen.
c. Het voorwerpbestemmingsplan ‘Herenweg - Gageldijk 1® herziening' met het digitale ID 

IMRO.NL.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-VO01 gewijzigd vaststellen.
d. Het ontwerpbestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 1® herziening vrijgeven en gedurende 6 

weken ter inzage leggen voor zienswijzen conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
e. Het ontwerpbestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 1® herziening en de Nota van 

Uitgangspunten ter kennisname brengen aan de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Tijdens de toetsing van aanvragen om omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan Herenweg - 
Gageldijk is geconstateerd dat er enkele fouten in de bestemmingsregeling zitten. De belangrijkste 
daarvan is dat er geen bouwvlakken opgenomen zijn voor de woningen maar bestemmingsvlakken 
zodat het niet mogelijk is te bouwen omdat de regels aangeven dat er alleen gebouwd mag worden 
binnen de bouwvlakken.
Daarnaast is nog een aantal andere kleinere gebreken geconstateerd, die hersteld moeten worden. 
Het overzicht daarvan vindt u in bijiage 1. Deze punten geven aanleiding het op 1 juli 2014 
vastgestelde bestemmingsplan Herenweg - Gageldijk te herzien. In afwachting van de uitkomsten 
van het overleg met de raad over het spoorboekje voor bestemmingsplannen is het vooroverleg voor 
dit plan in het najaar van 2017 gestart.

Argumenten 
Geconstateerde gebreken
Bij het gebruik van het bestemmingsplan is gebleken dat er enkele fouten in het bestemmingsplan 
zitten. De belangrijkste daarvan is dat er geen bouwvlakken opgenomen zijn voor de 
(burger)woningen maar bestemmingsvlakken zodat het niet mogelijk is te bouwen omdat de regels 
aangeven dat er alleen gebouwd mag worden binnen de bouwvlakken. Hierdoor zou planschade 
kunnen ontstaan. Het is niet wenselijk deze situatie te laten bestaan tot de reguliere (10 jaarlijkse) 
herziening.

Nota van uitqanqspunten
Zoals in het Spoorboekje is afgesproken wordt de start van een bestemmingsplan begeleid door een 
Nota van Uitgangspunten (bijiage 2). In de Nota van uitgangspunten is het beleidskader aangegeven 
en het proces. De Nota van Uitgangspunten wordt ter kennisname gebracht van de raad.

Behandeling vooroverleg
In de Nota van beantwoording overlegreacties, bijiage 3, worden de vooroverleg reacties behandeld. 
De vooroverleg partners hebben positief gereageerd.
In de nota wordt een samenvatting gegeven van de reactie en een antwoord. Daarbij wordt 
aangegeven of de reactie en de beantwoording leidt tot aanpassing van het voorontwerp 
bestemmingsplan. Enkele opmerkingen uit het vooroverleg hebben geleid tot een aanpassing in het 
voorontwerp. Daarnaast zijn er nog enkele ambtelijke wijzigingen. In hoofdstuk 4 vindt u de staat van 
wijzigingen waarin alle voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp zijn aangegeven.

Aanpassen voorontwerp bestemmingsplan naar aanleiding van het vooroverleg
De ingediende vooroverleg reacties geven aanleiding het bestemmingsplan op onderdelen aan te
passen en te verduidelijken. De belangrijkste hiervan zijn;

Niet opnemen nieuw beleid over kleinschalig kamperen vanwege schorsing door de Raad 
van State;
Aanpassingen in de regels rond horeca, evenementen en recreatie worden terug gedraaid 
omdat dit een beleidswijziging is. Daar is deze herziening niet voor bedoeld en een 
beleidswijziging behoeft een breder afwegingskader.

De overige aanpassingen betreffen verduidelijkingen en correcties ten opzichte van het voorontwerp.

Bestemmingsplan ter inzage leggen
De volgende stap om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan is publicatie op ruimtelijke 
plannen om een ieder gedurende 6 weken de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen.
De start van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant op de gemeentelijke 
website en overheid.nl. Daarnaast komt er een mededeling in de digitale nieuwsbrief.
Het bestemmingsplan en de bijiagen worden ter kennisname gebracht van de raad.
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Kostenverhaal
In dit bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen meegenomen.
Er hoeft geen anterieure overeenkomst gesloten te worden of anderszins te worden voorzien in 
kostenverhaal.

Kanttekeningen
Nu alleen correcties geen beleid
Bij deze herziening is er voor gekozen geen nieuw beleid op te nemen. Het opnemen van nieuw 
beleid vraagt een breder afwegingskader dan nu wordt voorgesteld. Op dit moment is er geen 
noodzaak nieuw of aangepast beleid in een bestemmingsplan voor dit gebied op te nemen.
Nieuw beleid zal opgenomen worden bij een volgende algehele herziening of eerder als de noodzaak 
hiertoe bestaat.

Uitvoering
De planning van het bestemmingsplan is gericht op vaststelling in de gemeenteraad van juni 2018 of 
als er veel zienswijzen zijn oktober 2018.

Communicatie en Participatie
Voorgesteld wordt de inspraak over te slaan. Het betreft een bestemmingsplan zonder nieuw beleid. 
Er heeft al overleg plaatsgevonden met de bewonersvereniging en de bedrijvenbelangen vereniging. 
Zij zullen gei'nformeerd worden over de behandeling van het vooroverleg en de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan. Zij kunnen tijdens de terinzageleggingsperiode een zienswijze 
indienen.

Raads i nf orm atieb ri ef
Er wordt een tussentijdse bestemmingsplan herziening voorbereid voor het bestemmingsplan 
Herenweg - Gageldijk. Er waren een aantal fouten geconstateerd. De belangrijkste hiervan is dat er 
in plaats van bouwvlakken bestemmingsviakken waren aangegeven op de verbeelding waardoor er 
volgens de regels geen woningen meer gebouwd konden worden, dit kan leiden tot planschade. Ten 
behoeve van de voorbereiding van het bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. 
De Nota van uitgangspunten bevat de uitgangspunten voor dit bestemmingsplan en is door ons 
college vastgesteld. In deze bestemmingsplan herziening is geen nieuw beleid opgenomen.
Het bestemmingsplan is ten behoeve van het vooroverleg naar diverse instanties gestuurd en de 
bewonersvereniging Maarsseveen- Molenpolder en de bedrijvenbelangenvereniging Gageldijk, 
Herenweg, Maarsseveensevaart. Erzijn 5 overlegreacties ingediend. Wij hebben ingestemd metde 
behandeling van de overleg reacties en de daaruit voortvioeiende wijzigingen in het 
voorontwerpbestemmingsplan. De aanpassingen zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Wij hebben besloten het ontwerp bestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 1® herziening met ingang 
van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 ter inzage te leggen. In die periode is het 
voor een ieder mogelijk een zienswijze in te dienen. Na behandeling van de eventuele zienswijzen 
zal het plan ter vaststelling aangeboden worden aan de raad.

Financiele paragraaf
Voor de herziening van het bestemmingsplan is een bedrag geraamd van € 3.330,-. Hiervan is in 
2017 € 1.210,- besteed voor het opstellen van het voorontwerp. Er resteert nog een geraamde 
uitgave van € 1.820,- en p.m. kosten voor overleg met het bureau voor het vervolg tot en met de 
vaststelling.
De herziening van dit bestemmingsplan wordt betaald uit het beschikbare budget op de post 
‘Bestemmingsplannen’.
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Juridische paragraaf
Op de bestemmingsplanprocedure is afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordering en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Hierin zijn order andere voorschriften opgenomen 
voor de wijze van publiceren en het ter inzage leggen van het bestemmingsplan.

Risicoparagraaf
Het is mogelijk een beroep in te dienen bij de Raad van State tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Beroep kan alleen worden ingediend indien belanghebbenden een zienswijze 
hebben ingediend. Beroep is ook mogelijk als het bestemmingsplan dat wordt vastgesteld afwijkt van 
het ontwerp bestemmingsplan zoals we dat nu ter inzage leggen.

Duurzaamheidsaspecten
Dit bestemmingsplan betreft alleen een correctie van een aantal punten in de regels, verbeelding. 
Voor de duurzaamheidsaspecten wordt verwezen naar het bestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 
vastgesteld 1 juli 2014.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten
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