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Programmamanager
Rob Spit

Advies te nemen besluit
1. In aanvulling op het eerdere collegebesluit (VB/21/97152) instemmen met aangepaste ‘Nota 

Inspraak- en Overleg reacties’ en de daarin opgenomen ‘Staat van wijzigingen’;
2. Ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende Nota inspraak- en vooroverleg ter kennis name 

naar de gemeenteraad sturen.

Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwersluis - aangepaste Nota inspraak- en 
vooroverleg.

Opsteller
Joost Broeke

Team
Ruimtelijke 
ontwikkeling

Agendapunt nummer
7
Portefeuillehouder
F.W.H. van Liempdt
Registratienummer
VB/21/97475
Zaaknummer
Z/18/145588
Registratiedatum
6 juli 2021
Uiterste datum behandeling in raad

Nota inspraak- en vooroverleg 
d.d. 6 juli 2021
Nota inspraak- en vooroverleg 
d.d. 6 juli 2021 (anoniem) 
Collegebesluit d.d. 30-03-2021

Datum collegevergadering
13 juli 2021
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TOELICHTING

Uw college wordt gevraagd om in te stemmen met de aanpassingen.
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De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 8 juni 2021 de WGB afgegeven en daarbij een duidelijk 
signaal afgegeven ten aanzien van het gebruik van de paardenbak op het perceel Mijndensedijk 53. 
Deze mag niet gebruikt worden als dierenverblijf zoals bedoeld in de Wet Geurhinder en veehouderij. 
Hoewel dit ook het uitgangspunt bij de vergunningverlening en in het ontwerpbestemmingsplan was, 
is het raadzaam om dit nog nadrukkelijker te waarborgen in de regels. De behandeling van de WGB 
heeft dus nog enkele aanvullende wijzigingen van de planregels tot gevolg. Daarnaast is ook de 
regeling met betrekking tot erfafscheidingen bij woonarken aangepast. Deze regeling blijkt bij nader 
inzien teveel af te wijken van de bestaande regeling en de feitelijke situatie. Ook de benaming van 
enkele nadere aanduidingen (bijvoorbeeld ‘woon-uitgesloten’) is gewijzigd. De eerder voorgestelde 
benaming was niet overeenkomstig de ‘Standaard voorschriften bestemmingsplannen’ (SVBP), de 
verplichte standaard voor bestemmingsplannen.

In het collegewerkprogramma is de ambitie opgenomen om binnen bestaande kernen voldoende 
ruimte te bieden voor passende ontwikkelingen. Dit mede om de vitaliteit van kernen te behouden en 
versterken. Het actualiseren van het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van afwegingskader 
voor ontwikkelingen die passen binnen de bestaande inrichting.

Inleiding
Op 30 maart 2021 heeft uw college besloten (VB/21/97152) het bestemmingsplan Nieuwersluis als 
ontwerp ter inzage te leggen. Het betreft hier een actualisering van het bestemmingsplan voor het 
hele dorp. Onderdeel van het bestemmingsplan is het perceel Mijndensedijk 53 in Nieuwersluis. De 
afgelopen maanden is er veel te doen geweest om een aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning 
en een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (WGB), welke voorafgaand aan de formele procedure 
moest worden afgegeven door de gemeenteraad. In het bijzonder ging het over het gebruik van de 
paardenbak. De behandeling door de gemeenteraad duurde langer dan verwacht en daardoor was 
lang onzekerheid over de afspraken met betrekking tot deze paardenbak. Omdat er lang 
onduidelijkheid was, hebben wij het ontwerpbestemmingsplan nog niet ter inzage gelegd. Het zou 
namelijk heel verwarrend zijn als de WGB en het ontwerpbestemmingsplan niet op elkaar zijn 
afgestemd en ook nog eens nagenoeg gelijktijdig ter inzage liggen.

Argumenten
De wijzigingen zijn opgenomen in de aangepaste en bijgevoegde Nota van Inspraak- en vooroverleg. 
De aanpassingen zijn geel gearceerd. Naast de aanpassingen zijn ook enkele schrijffouten 
gecorrigeerd. De aanpassingen vindt u terug op pagina 16, 19, 23 t/m 27.

Uitvoering
Wanneer u kunt instemmen met de Nota zal het ontwerpbestemmingsplan opgesteld worden conform 
de voorgestelde wijzigingen. Na ontvangst zal het ontwerpbestemmingsplan, direct na de 
zomervakantie (september 2021), ter inzage worden gelegd.

Communicatie en Participatie
De gewijzigde vaststelling van de Nota van Inspraak- en vooroverleg heeft geen gevolgen voor de 
communicatie en participatie met betrekking tot het bestemmingsplan. Voor communicatie en 
participatie zullen de in uw besluit van 30 maart 2021 aangekondigde stappen worden ondernomen.

Kanttekeningen
De vaststelling van de aangepaste Nota van Inspraak- en vooroverleg levert geen verdere 
kanttekeningen op ten opzichte van uw eerdere collegebesluit.
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De behandeling van de WGB in de gemeenteraad en de naderende zomervakantie hebben er alleen 
voor gezorgd dat het ontwerpbestemmingsplan vertraagd ter inzage wordt gelegd. Griffie en 
Dorpsraad zijn hiervan al op de hoogte gesteld. De wettelijke termijn voor de ter inzage legging is zes 
weken.

Risicoparagraaf
De gewijzigde vaststelling van de Nota van Inspraak- en vooroverleg brengt geen aanvullinde risico’s 
met zich mee. De afspraken voortkomend uit de WGB worden nog nadrukkelijker vastgelegd.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

Raadsinformatiebrief
Naar aanleiding van uw besluit 30 maart 2021 is de gemeenteraad conform de raadsinformatiebrief 
behorende bij dat collegebesluit geïnformeerd (RIB 27). Dit aanvullende collegevoorstel geeft geen 
aanleiding voor een nieuwe raadsinformatiebrief. De gemeenteraad krijgt het ontwerpbestemmings
plan ter kennis name toegestuurd.

Duurzaamheidsaspecten
De actualisering van bestemmingsplan is een wettelijke verplichting van de gemeente. Aan de 
gewijzigde vaststelling van de Nota van Inspraak- en vooroverleg zijn geen verdere 
duurzaamheidsaspecten verbonden.

Financiële paragraaf
Het actualiseren van bestemmingsplannen is een wettelijke verplichting voor de 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.
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