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1. Voorontwerpbestemmingsplan
Nieuwersluis ______

Besluit colleqe
Kleur aanpassen van omlijnd plangebied op afbeelding in collegevoorstel en voorontwerpbestemmingsplan, mandaat 
wethouder Van Dort, voor het overige conform advies.

Advies te nemen besluit
1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwersluis".
2. Het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen in het kader van voorbereiding (inspraak en 

vooroverleg) ex artikelen 3.1.1 en 3.1.6 lid 1 onder e Besluit ruimtelijke ordening.
3. Het besluit ter kennis brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
De gemeente Stichtse Vecht is gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan Nieuwersluis. 
Het geldende bestemmingsplan is vastgesteld in 2009 en aan actualisering toe. Het doel is te 
beschikken over een adequaat juridisch-planologisch kader voor de (woon)kern van Nieuwersluis, 
waarin vastgestelde beleidsontwikkelingen zijn verwerkt en welke voldoet aan alle wettelijke en 
functionele vereisten.

Het bestemmingsplan richt zich op het vastleggen van de bestaande situatie, het behoud van de 
huidige karakteristiek en het beschermen van bestaande waarden. Vanwege de cultuurhistorische 
waarde van het plangebied geldt veel beschermende regelgeving. De bebouwing en gebruiksfuncties 
en open landschappen worden daarom consoliderend bestemd, net als in het geldende 
bestemmingsplan. Alleen waar regelgeving is vereenvoudigd en voor enkele specifieke situaties 
worden aanpassingen opgenomen en toegelicht. Daarnaast worden een aantal aanpassingen, die na 
de vaststelling van het geldende plan zijn vergund in het plan overgenomen.

Het actualiseren van bestemmingsplannen is een reguliere wettelijke taak van de gemeente Stichtse 
Vecht en maakt als zodanig niet specifiek onderdeel uit van het collegewerkprogramma.

■«»

mPlangebied

Argumenten
In samenwerking met het adviesbureau (Plannen-makers) is de “Nota van Uitgangspunten” voor het 
bestemmingsplan Nieuwersluis opgesteld. In deze nota wordt het plangebied beschreven, worden 
belangrijkste thema’s en bestemmingen aangehaald en wordt de vervolgprocedure geschetst. De 
“Nota van Uitgangspunten” vormt de basis voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. 
Omdat het hier om een actualisatie en een consoliderend bestemmingsplan gaat worden er geen 
nieuwe (beleids)ontwikkelingen behandeld. Uw college heeft de “Nota van Uitgangpunten” 
vastgesteld op 19 februari 2019. Vervolgens is conform het “Spoorboekje” de raadscommissie Fysiek 
Domein op de hoogte gebracht van de “Nota van Uitgangpunten”. Het voorontwerpbestemmingsplan 
is een uitwerking van deze Nota van Uitgangspunten”.
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Kanttekeningen
Het verloop van de procedure is bepalend voor de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan. 
Ziensiwijzen kunnen tot gevolg hebben dat het plan anders moet worden vastgesteld dan 
aanvankelijk werd verwacht.
Uitvoering
Wanneer u kunt instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan zullen wij de vooroverlegpartners 
informeren en het plan voor inspraak ter inzage leggen. Het voorontwerp bestemmingsplan is 
zodanig opgesteld dat het digitaal beschikbaar kan worden gesteld via www.ruimteliikeplannen.nl. De 
stukken (verbeelding, regels en toelichting) worden ter inzage gelegd op het gemeentekantoor waar 
zij door een ieder kunnen worden ingezien. Daarnaast zullen de stukken aan diverse overheids
diensten en instanties worden toegezonden in het kader van het wettelijk vooroverleg.

De totale planning voor het bestemmingsplan ziet er als volgt uit:

Inspraak/vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Juni - augustus 2019

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (6 wkn) Oktober - november 2019
Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan Januari 2020
In werking treding herroepelijk bestemmingsplan Maart 2020
Beroepsprocedure Raad van State 2020

Communicatie en Participatie
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is bijzondere aandacht uitgegaan naar participatie. 
Belangrijk is om alle betrokkenen te informeren en de mogelijkheid te geven mee te praten zodat een 
breed gedragen plan tot stand kan komen. Daarom zijn inwoners, ondernemers en overige 
belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen aan persoonlijke “10-minuten-gesprekken”. Tijdens 
deze gesprekken hebben zij hun wensen, ideeën en zorgen kenbaar gemaakt.

Ook bij het vervolg van de procedure zullen wij hen actief blijven betrekken bij de totstandkoming van 
het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat de communicatie transparant plaatsvindt en tevens 
voldoet aan de vereisten uit Wro en Awb. Daarbij zal tevens het "Spoorboekje” van de gemeente 
Stichtse Vecht gevolgd worden.

Bij het vervolg van de bestemmingsplanprocedure worden inwoners op verschillende manieren 
betrokken. Zo zal er een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd worden waarvoor inwoners 
via een wijkbericht uitgenodigd worden. Ook worden alle inwoners die gebruik hebben gemaakt van 
het “10-minuten-gesprek” voorafgaand schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van de procedure 
en ontvangen zij uitleg over de “nieuwe” bestemmingen van hun percelen. Op die manier laten we 
zien hoe wij hun eerdere reacties hebben verwerkt. Met de Dorpsraad “Nieuwesluis Bestaat” en 
Natuurmomenten (eigenaar van het fort) worden aparte afspraken gemaakt om hen te informeren 
over het voorontwerp.

Verlening inspraaktermijn
Normaal gesproken wordt het bestemmingsplan als voorontwerp voor een periode van 6 weken ter 
inzage gelegd. Volgens de inspraakverordening heeft het bestuursorgaan ruimte om een andere 
procedure te volgen. Het bestuursorgaan is immers verantwoordelijk voor uitvoering, de nadere 
regeling en organisatie van de inspraak. Omdat de ter inzage legging in dit geval (deels) in de 
zomervakantie zal plaatsvinden stellen wij voor om de termijn te verlengen tot eind augustus. Dit 
betekent dat belanghebbenden ruim 8 weken de gelegenheid hebben om een inspraakreacties in te 
dienen.
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De bedoeling is om in de eerste weken van de ter inzage legging een algemene informatieavond te 
organiseren. Tegen het einde van de ter inzagelegging willen wij een “inloopspreekuur” organiseren. 
Gedacht wordt aan een dagdeel waarbij de behandelend ambtenaar in Nieuwersluis aanwezig is om 
vragen te beantwoorden en inspraakreacties in ontvangst te nemen.

Raadsinformatiebrief
Voorgesteld wordt de volgend tekst in een RIB op te nemen:

Via deze weg willen wij u informeren over de ter inzage legging van het voorontwerp- 
bestemmingsplan Nieuwersluis. Het betreft hier een herziening van het in 2009 vastgesteld 
bestemmingsplan. Het doel is te beschikken over een adequaat Juridisch-planologisch kader voor de 
(woon)kern van Nieuwersluis, waarin vastgestelde beleidsontwikkelingen zijn verwerkt en welke 
voldoet aan alle wettelijke en functionele vereisten.

Het bestemmingsplan richt zich op het vastleggen van de bestaande situatie, het behoud van de 
huidige karakteristiek en het beschermen van bestaande waarden. Vanwege de cultuurhistorische 
waarde van het plangebied geldt veel beschermende regelgeving. De bebouwing en gebruiksfuncties 
en open landschappen worden daarom consoliderend bestemd, net als in het geldende 
bestemmingsplan. Alleen waar regelgeving is vereenvoudigd en voor enkele specifieke situaties 
worden aanpassingen opgenomen en toegelicht. Daarnaast worden een aantal aanpassingen die na 
de vaststelling van het geldende plan zijn vergund in het plan overgenomen.

In samenwerking met het adviesbureau is de “Nota van Uitgangspunten” voor het bestemmingsplan 
Nieuwersluis opgesteld. In deze nota wordt het plangebied beschreven, worden belangrijkste thema’s 
en bestemmingen aangehaald en wordt de vervolgprocedure geschetst. De "Nota van 
Uitgangspunten” vormt de basis voorde verdere uitwerking van het bestemmingsplan. Conform het 
“Spoorboekje” is de raadscommissie Fysiek Domein (d.d. 12 maart 2019) op de hoogte gebracht van 
de “Nota van Uitgangpunten”.

Tijdens het planproces zijn belanghebbenden op verschillende manieren betrokken. Er zijn 
bijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd en er wordt nu inspraak mogelijk gemaakt. Om 
belanghebbenden zo breed mogelijk te informeren over het plan wordt er tijdens het proces 
gecommuniceerd via de gebruikelijke voorzieningen zoals de digitale nieuwsbrief, de gemeentelijke 
website en mogelijk via een wijkbericht. Naast communicatie via de diverse media zullen er ook 
Informatieavonden worden georganiseerd.

Bewoners, de dorpsraad, ondernemers en overige belanghebbenden zijn uitgenodigd om deel te 
nemen aan persoonlijke “10-minuten-gesprekken”. Tijdens deze gesprekken hebben zijhun wensen, 
ideeën en zorgen kenbaar gemaakt. Door in een zeer vroeg stadium belanghebbenden te betrekken 
hopen wij een zo’n volledig mogelijk bestemmingsplan op te stellen. Wij zullen de belanghebbenden 
actief blijven betrekken bij de totstandkoming van het bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) wordt in het kader van inspraak 
voor iedereen ter inzage gelegd op het gemeentekantoor en is digitaal beschikbaar via 
WWW. ruimtelUkeplannen. nl. Daarnaast wordt het wettelijk vooroverleg gestart. Na beoordeling van de 
inspraakreacties door ons college zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Het ontwerp 
bestemmingsplan zal naar verwachting in oktober 2019 ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. 
De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan is conform artikel 3.1 
Wro een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt verwacht in januari 2020.

Om uw raad alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het 
voorontwerp ter kennisneming aan u voor. Op het moment dat het ontwerp te zijner tijd ter inzage 
wordt gelegd zullen wij voor u een informatieavond organiseren waarin u een mondelinge toelichting
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krijgt op het bestemmingsplan en de ingediende inspraakreacties. Dit alles in aanvulling op de 
uiteindelijke behandeling van het vast te stellen plan in de commissie.

Financiële paragraaf
Het actualiseren van bestemmingsplannen is een wettelijke verplichting voor gemeente en daarom 
zijn de kosten voor uitvoering van de werkzaamheden opgenomen in de meerjarenbegroting.

Juridische paragraaf
De bestemmingsplannen dienen met toepassing van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te worden voorbereid.

Risicoparagraaf
Door de lange looptijd van een bestemmingsplan bestaat het gevaar dat tijdens de planprocedure er 
ontwikkelingen zijn die men nog in het bestemmingsplan wil opnemen en zodoende voor vertraging in 
de procedure kunnen zorgen. Dit leidt tot vertraging van de procedure met mogelijke gevolgen voor 
draagvlak en middelen. Doordat dit bestemmingsplan wordt voorafgegaan door het opstellen van een 
uitgebreide inventarisatie maar bovenal het feit dat het hier gaat om een conserverende 
bestemmingsplan waarin geen (grote) nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, wordt het 
risico van vertraging door onverwachte ontwikkelingen klein geacht. Nieuwe ontwikkelingen zullen 
een zelfstandige bestemmingsplanprocedure moeten volgen.

Er is altijd risico op planschade als gevolg van het vaststellen van een bestemmingsplan in verband 
met nieuwe ontwikkelingen of inperking van bestaande rechten.

Duurzaamheidsaspecten
De actualisering van bestemmingsplan is een wettelijke verplichting van de gemeente. Door een 
actueel planologisch-juridisch toetsingskader vast te stellen voor Nieuwersluis heeft de gemeente 
een passend toetsingskader ontwikkeld voor een toekomstbestendige ontwikkeling van dit deel van 
ons landelijk gebied.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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