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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Van het gewijzigde Afwijkingenbeleid Bestemmingsplannen de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 

voor kennisgeving aannemen 
2. Hoofdstuk 7 van het gewijzigde Afwijkingenbeleid Bestemmingsplannen vaststellen 
3. De Nota Zienswijzen Afwijkingenbeleid voor kennisgeving aannemen 
 
 
Samenvatting 
 
Het hanteren van een afwijkingenbeleid voor bestemmingsplannen, bevordert een consistente en 
spoedige afhandeling van de aanvragen om een omgevingsvergunning, die in strijd zijn met het vigerende 
bestemmingsplan. Dit heeft met name betrekking op de toepassing van de zogenaamde “kruimelgevallen 
regeling”, een wettelijke bevoegdheid van het college van B&W (hoofdstuk 5).  
 
Ook geeft het beleid ruimtelijke voorwaarden voor andere planologische procedures bij strijdigheden met 
het vigerende bestemmingsplan. In hoofdstuk 7 van het beleid zijn voorwaarden opgenomen voor partiële 
herzieningen van het bestemmingsplan, dit betreft een raadsbevoegdheid. De overige hoofdstukken 
betreffen beleid waarbij de planologische bevoegdheid bij het college ligt. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Afwijkingenbeleid Bestemmingsplannen 2012 
- Nota Zienswijzen Afwijkingenbeleid Bestemmingsplannen 2012 
 
Inleiding 
Gemeenten zijn met de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het hele grondgebied een of meerdere 
bestemmingsplannen op te stellen. Bestemmingsplannen dienen als een ontwikkelingskader voor 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en als bescherming tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Omdat bestemmingsplannen vaak grote gebieden beslaan en voor lange tijd worden vastgesteld, is het 
mogelijk dat er aanvaardbare ruimtelijke ontwikkelingen onnodig worden beperkt door de 
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bestemmingsplanregels. Om in dergelijke situaties ruimte te bieden zijn er een aantal wettelijke 
afwijkingsmogelijkheden opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).   
 
Een omgevingsvergunning voor deze situaties kan worden verleend en dat impliceert dat sprake is van 
een (discretionaire) bevoegdheid en geen plicht. Het college van B&W en de gemeenteraad kunnen ten 
aanzien van de uitoefening van hun bevoegdheden beleidsregels vaststellen. Dergelijke beleidsregels, 
opgesteld krachtens artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bevorderen een consistente en 
voortvarende afhandeling van de aanvragen om een omgevingsvergunning en voor de motivering kan dan 
verwezen worden naar de in beleidsregels neergelegde gedragslijn.  
 
Afwijkingsbevoegdheden college B&W op basis van artikel 2.12 Wabo 
- “Kruimelgevallen”  - lid 1, sub a, 2° juncto artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
- Projectbesluit  - lid 1, sub a, 3° 
- Tijdelijke afwijking  - lid 2 
 
Afwijkingsbevoegdheid gemeenteraad op basis van Wet ruimtelijke ordening 
- Partiële herziening bestemmingsplan – artikel 3.1 
 
Harmonisatie 
Het Afwijkingenbeleid Bestemmingsplannen 2012 betreft een nieuw beleidsstuk. Omdat in de voormalige 
gemeente Breukelen geen afwijkingenbeleid van kracht was, is besloten om één nieuw integraal stuk op 
te stellen. 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het hanteren van een afwijkingenbeleid bevordert een consistente en spoedige afhandeling van de 
aanvragen om een omgevingsvergunning die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Door het vaststellen 
van kaders kan het verlenen van vergunning vooraf goed overwogen worden, en wordt  over gelijke 
verzoeken op gelijke wijze geoordeeld. Dit is in het belang van de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente 
Stichtse Vecht en de transparantie van besluiten richting burgers.  
 
Argumenten 
Procedureel 
Het Afwijkingenbeleid gaat in hoofdstuk 4 uitgebreid in op de toepassing van de zogenaamde 
“kruimelgevallen regeling”. Hierbij is de gemeente bevoegd om voor relatief kleine ontwikkelingen af te 
wijken van het bestemmingsplan met een procedure van 8 weken (zie juridische aspecten). De procedure 
geeft weinig tijd voor een uitgebreide planologische beoordeling, zodat de gemeentelijke 
randvoorwaarden vooraf bekend moeten zijn. 
 
Verder geldt in het algemeen voor besluiten dat ze goed gemotiveerd genomen moeten worden. Indien 
een besluit genomen is op basis van een beleidsregel, is sprake van een lichtere motiveringsplicht en kan 
worden volstaan met een verwijzing naar de beleidsregel. Daarnaast geven beleidsregels de burgers 
inzicht in de wijze waarop het bestuursorgaan een verzoek om afwijking beoordeelt. Transparantie van 
besluitvorming geeft het overheidshandelen meer legitimiteit en draagt bij aan de rechtszekerheid. 
 
Ruimtelijk 
Een risico van de kruimelgevallen regeling is dat de wetgeving veel ruimte biedt voor ontwikkelingen die in 
strijd zijn met het bestemmingsplan (zie par. 4.1 van het beleid). Een onaanvaardbaar verzoek binnen die 
kaders, kan het college slechts goed gemotiveerd weigeren. In het afwijkingenbeleid zijn de gemeentelijke 
richtlijnen daarom afgestemd op de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente Stichtse Vecht. Extra 
aandacht wordt geschonken aan enkele voor deze gemeente belangrijke zaken. Zo voorkomt het beleid 
een overhaaste functiewijziging van recreatiewoningen naar permanente bewoning. Functiewijziging van 
gebouwen binnen de bebouwde kom wordt beperkt tot enkele gewenste functies zoals mantelzorg. 
 
Voor grotere ontwikkelingen gelden andere afwijkingsprocedures met langere termijnen, zodat er meer 
ruimte is voor planologische onderzoeken. In hoofdstuk 7 van het beleid zijn voorwaarden opgenomen 
voor partiële herzieningen van het bestemmingsplan, dit betreft een raadsbevoegdheid. Hiervoor zijn 10 
ruimtelijke voorwaarden bepaald, die gezamenlijk een compleet toetsingskader vormen voor een goede 
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ruimtelijke ontwikkeling. Door deze voorwaarden vast te leggen, is bij aanvang van een dergelijke 
procedure bekend op welke criteria de gemeenteraad de ontwikkeling toetst. 
 
Zienswijzen 
Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Stichtse Vecht, zijn in het 
conceptbeleid alle ‘kruimelgevallen’ aan monumenten of in het beschermd dorpsgezicht uitgesloten. Mede 
naar aanleiding van een ingediende zienswijze is besloten om deze algehele uitsluiting te laten vervallen. 
Wel is bij de richtlijnen voor kruimelgevallen een extra verwijzing naar de uitzonderingenregeling van 
hoofdstuk 8 opgenomen. Deze kan door het college worden gehanteerd als reguliere toepassing van de 
richtlijnen leidt tot onaanvaardbare aantasting van monumenten of beschermde dorpsgezichten. Het 
college wil hiermee voorkomen dat gewenste ontwikkelingen worden afgewezen vanwege een te stringent 
beleid.  
 
Voor de overige zienswijzen wordt naar de bijgevoegde nota verwezen. 
 
Kanttekeningen 
Het kan voorkomen dat met het afwijkingenbeleid een aanvaardbaar ruimtelijk verzoek, in principe toch 
moet worden geweigerd. Het voorliggende afwijkingenbeleid biedt echter ruimte om in dergelijke gevallen 
anders te besluiten. Wanneer behoefte is aan een maatwerkoplossing, kan een beroep worden gedaan op 
artikel 8, de uitzonderingen. In bijzondere gevallen kan een initiatief dat niet in het beleid past, toch 
toegestaan worden met instemming van het college. 
 
Communicatie 
Het afwijkingenbeleid heeft in concept gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode 
zijn twee zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is het concept op enkele punten 
aangepast. Tevens zijn  enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 
 
Financiën en risico’s 
Het beleid dient uiteenlopende doelen waarmee meerdere risico’s voor de gemeente worden beperkt. Zo 
wordt voorkomen dat over gelijkende aanvragen inconsequent wordt besloten. Tevens vormt het 
beleidsdocument de argumentatie onder een groot deel van de binnenkomende aanvragen, waarmee het 
risico op het overschrijden van fatale termijnen wordt beperkt. 
 
Het risico dat toepassing van gemeentebreed beleid kan leiden tot onwenselijke ontwikkelingen op 
specifieke locaties, is ondervangen door de uitzonderingenregeling als bepaald in hoofdstuk 8. 
 
Vervolg 
Het vastgestelde beleid zal worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.  
 
 
3 juli 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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