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1 Beantwoording zienswijzen 

 

 
28 maart 2012 
 
J. Hofland en A. Hofland-
Verhoef 
Maarsseveensevaart 90a 
Maarssen 

 
Samenvatting inspraakreactie 
1) Het verontrust de indiener dat er zowel bij het afwijkingenbeleid als 
bij de Lijst Algemene Verklaring van Geen Bedenkingen sprake is van 
discretionaire bevoegdheid voor het college van B&W. De 
bevoegdheid, maar niet de plicht om in bepaalde situaties een 
vergunning te verlenen, kan leiden tot willekeur. Dit gaat ten koste van 
de rechtszekerheid van burgers.  
2) Indieners verzoeken een regel op te nemen, waarbij een eerder in 
afwijking van het bestemmingsplan verleende vergunning, in een 
vergelijkbare situatie ook dient te worden verleend. 
 
Reactie gemeente 
1) Het vaststellen van een afwijkingenbeleid draagt juist bij aan de 
transparantie van de besluitvorming. Ruimtelijke verzoeken in strijd met 
het bestemmingsplan, worden allen op dezelfde ruimtelijke gronden 
beoordeeld. Hierdoor is er sprake van meer gelijkheid en 
rechtszekerheid dan wanneer er geen Afwijkingenbeleid wordt 
vastgesteld, en ieder geval los beoordeeld wordt. 
2) De voorgestelde regel staat bekend als de zogenaamde 
“trendsettersregeling”. Deze regeling is reeds opgenomen onder 
hoofdstuk 8 van het Afwijkingenbeleid. Omdat het mogelijk is dat in 
deze gevallen wordt afgeweken van het afwijkingenbeleid, is het nodig 
dat het college een zorgvuldig afgewogen besluit kan nemen. 
 
Conclusie 
De inspraakreactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het 
Afwijkingenbeleid 
 



 

 
11 april 2012 
 
M.E.C. Rehbock-Beijers 
Dorpsstraat 152 
Nigtevecht 

 
Samenvatting inspraakreactie 
Indiener is het niet eens met drie gevallen, waarbij het college enkel 
door toepassing van de uitzonderingenregeling bevoegd is om een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
1) In paragraaf 4.2 worden afwijkingen binnen het beschermd 
dorpsgezicht in zijn geheel uitgesloten. Deze uitzondering is niet 
gemotiveerd en onnodig beperkend. 
2) In artikel 5.2 is onder lid 7 bepaald dat enkel afgeweken mag worden 
van het bestemmingsplan, op gronden die in aanmerking komen voor 
bebouwing. Als voorwaarden is deze regel dermate beperkend dat voor 
diverse ondergeschikte uitbreidingen alsnog een partiële herziening 
van het bestemmingsplan nodig is. 
3) De uitzonderingsregeling als bepaald in hoofdstuk 8 van het beleid, 
kent dezelfde voorwaarden als gelden voor het afwijken met ruimtelijke 
onderbouwing, als bepaald in hoofdstuk 5. De uitzonderingenregeling 
heeft daarom geen toegevoegde waarde. 
 
Reactie gemeente 
1) Mede naar aanleiding van deze inspraakreactie, is de gemeente van 
mening dat de opgenomen regeling met betrekking tot monumenten en 
het beschermd dorpsgezicht, te stringent is.  
2) Gronden die in aanmerking komen voor bebouwing, zijn die gronden 
waar ingevolge van het bestemmingsplan bebouwing is toegestaan.. 
Gedacht kan worden aan de bestemming Tuin bij een woonfunctie, 
waar normaliter bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen 
gebouw zijnde worden toegestaan. Gronden die niet in aanmerking 
komen voor bebouwing, horen bij een functie waar bebouwing niet 
aanvaardbaar is. Daarbij kan worden gedacht aan de bestemming 
Natuur. Zolang een dergelijke bestemming gehandhaafd blijft, is 
afwijken van het bestemmingsplan ruimtelijk niet aanvaardbaar.  
3) De uitzonderingenregeling is enkel van toepassing op de 
zogenaamde ‘kruimelgevallen’, zoals bepaald in hoofdstuk. 
Uitzonderingen hierbij zijn enkel mogelijk binnen de daarvoor geldende 
wettelijke voorwaarden. Deze zijn niet van toepassing bij het afwijken 
met ruimtelijke onderbouwing als bepaald in hoofdstuk 5 van het 
beleid. Indien een initiatief verder strekt dan wettelijk is toegestaan voor 
‘kruimelgevallen’, gelden hiervoor automatisch de wettelijke bepalingen 
volgend uit artikel 2.12 lid 1, sub a, 3° van de Wabo, of zal een 
bestemmingsplanherziening doorlopen moeten worden. 
 
Conclusie 
Besloten is de regeling voor monumenten en beschermde 
dorpsgezichten zodanig aan te passen dat in deze gevallen in principe 
dezelfde ruimtelijke richtlijnen van kracht zijn. Het college heeft daarbij 
de bevoegdheid om in ruimtelijk onaanvaardbare situaties af te wijken 
van de voorschriften, door middel van hoofdstuk 8 van het beleid. De 
overige reacties geven geen aanleiding tot aanpassingen van het 
beleid. 
 

 



 

2 Ambtshalve wijzigingen 
 
Artikel 4.2 lid 3 Toegevoegd wordt de volgende bepaling ten aanzien van aircoinstallaties: 

 
Een omgevingsvergunning (2.12, eerste lid, onder a, onder 2º) voor 
aircokasten aan de gevel kan worden verleend indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
 
1. de aircokast wordt geplaatst aan de achtergevel van een bestaand 

gebouw of aan de zijgevel op tenminste 2,5 meter achter de voorgevel 
en deze zijgevel niet is gelegen langs de openbare weg of langs 
openbaar groen  

2. er mag maximaal 1 aircokast aan de gevel aanwezig zijn  
3. de oppervlakte van de aircokast bedraagt maximaal 1 m², en  
4. de afstand van de aircokast tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 2 

meter.  
5. voor installatie wordt gebruik gemaakt van de Best Beschikbare 

Technieken, ter voorkoming van geluidsoverlast. 
 
Een omgevingsvergunning (2.12, eerste lid, onder a, onder 2º) voor 
aircokasten op platte daken (niet zijnde het platte dak van een dakkapel of 
een aanbouw of  bijgebouw) kan worden verleend indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
 
1. de afstand van de aircokast tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 2 

meter,  
2. de afstand van de aircokast tot de dakrand bedraagt ten minste 1 meter, 
3. de aircokast is niet zichtbaar vanaf de weg of het openbaar groen.  
4. voor installatie wordt gebruik gemaakt van de Best Beschikbare 

Technieken, ter voorkoming van geluidsoverlast. 
 

 
Artikel 4.2 lid 5 Voor de gemeentelijke richtlijnen ten aanzien van antenne-installaties wordt 

verwezen naar het meest recente gemeentelijke Antennebeleid. De in het 
ontwerp opgenomen richtlijnen zijn derhalve overbodig en worden 
verwijderd.  

  
 Tevens enkele ondergeschikte redactionele wijzigingen 
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