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Onderwerp: Rapport Berenschot over bestemmingsplan Landelijk gebied Noord 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 22 juni was ik aanwezig bij uw bespreking van het onderzoeksrapport Berenschot naar de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord. Met een aantal van u heb ik daarover 
gesproken. Ik ben blij dat u de inhoud en conclusies breed heeft onderschreven. Op die manier is het 
mogelijk lering te trekken uit het gebeurde en te werken aan hersteld vertrouwen. 
 
Met enige schroom wil ik vanuit mijn perspectief nog enkele vingerwijzigingen geven in de sfeer van 
aanbevelingen. Het is immers niet zo gebruikelijk en wellicht ook niet gepast vanuit mijn rol als voorheen 
extern adviseur om me hier over rechtstreeks in uw richting uit te spreken. Ik voel mij echter 
medeverantwoordelijk voor de gang van zaken en er is mij hierover van meerdere kanten gevraagd naar 
mijn opvatting. Ik ben daar tot op heden niet op in gegaan en kies daarom nu alleen voor deze weg. 
 
In het rapport en in uw bespreking wordt veel gewicht toegekend aan het in de toekomst strikt volgen van 
het spoorboekje. Ik ben het geheel met u eens dat het volgen van een zorgvuldig proces de belangrijkste 
aanbeveling is. Toch heb ik niet de indruk dat er tot nu toe erg is afgeweken van hetgeen in het 
spoorboekje stond. Het spoorboekje omvat vooral een uitwerking van de wettelijk voorgeschreven stappen 
en wordt in praktijk al redelijk gevolgd. Op die manier komt u dus niet vanzelf bij een beter proces.  
 
Hoe dan wel? Ik geef zonder veel uitweidingen hieronder drie aanbevelingen en een verdere zoekrichting. 
 
Hoorcommissie 
Stel opnieuw een hoorcommissie in (onder de oude WRO was dat de hoorcommissie ex artikel 23). Deze 
commissie van de raad is breed samengesteld en hoort voorafgaand aan de raadsbehandeling degenen 
die een zienswijze hebben ingediend op basis van de concept-antwoordnota. De taak is te beoordelen of de 
zienswijzen voldoende zijn samengevat en beantwoord. Op die manier hebben indieners van een 
zienswijze ruimer de gelegenheid om direct met raadsleden te communiceren en kan de raad zich 
rechtstreeks een beeld vormen van de problematiek. Er hoeft geen meningsvorming in de commissie plaats 
te vinden, wel is er ruimte voor discussie. 
 
Initiatieven die passen in het ruimtelijk beleid van de gemeente   
In bestemmingsplan LGN zat een groot aantal individuele verzoeken, deels nieuwe initiatieven, deels min of 
meer legaliseringen. Voornamelijk deze issues zorgden voor de nodige reuring. Ambtelijk is onvoldoende 
voorwerk verricht om tevoren een duidelijk standpunt te kunnen innemen of deze initiatieven daadwerkelijk 
passen binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente. Dit soort initiatieven kunnen voortaan wel onderdeel 
zijn van een integrale herziening, maar u zou zich voortaan over deze initiatieven al voorafgaand aan de 
behandeling van het gehele plan moeten kunnen uitspreken. Dat kan aan het begin van het planproces, 
door een bestuursopdracht vast te stellen waarin de kaders voor het plan worden bepaald of na afloop van 
de voorontwerp-fase (na inspraak en vooroverleg). Nadat u zich hebt kunnen uitspreken over de ruimtelijke 
inpasbaarheid van de initiatieven kan dan de verdere ruimtelijke onderbouwing worden uitgewerkt, zodat 
duidelijk wordt of het initiatief in zijn geheel voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, dus onderdeel 
kan zijn van het vast te stellen bestemmingsplan. 
 
Draagvlak bij stakeholders 
Vraag in het kader van het vooroverleg advies over het plan aan de meest relevante stakeholders in het 
gebied, denk bij LGN aan LTO, Milieufederatie, Vechtplassencommissie, dorps- en buurtraden en 
belangenvereniging bedrijven, detailhandel etc. Dit gevraagd advies dient bij voorkeur te worden 
voorafgegaan door een intensieve afstemming over het plan in een klankbordgroep of thema-sessies. Van 
belang is een duidelijke afbakening van de adviesvraag om te voorkomen dat er op individueel niveau 
uitspraken worden gevraagd en deze individuele kwesties gaan domineren boven het algemeen belang. 
 
En ten slotte de denkrichting voor de langere termijn: 
 
Communiceren, cultuur en vertrouwen 



In de ruimtelijke ordening gaat het steeds om een integrale ruimtelijke belangenafweging. En straks bij de 
Omgevingswet wordt van u gevraagd meer aandacht te besteden aan participatie en ruimte te bieden van 
initiatieven die op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Dat vraagt vertrouwen en los kunnen laten. 
 
Ik heb ervaren binnen de gemeente Stichtse Vecht dat de ambtelijke organisatie over voldoende 
deskundigheid en vaardigheden beschikt voor deze taak, dat u als raad zeer betrokken bent bij de te 
maken beleidskeuzes en dat de wethouder uitermate veel inzet en energie besteedt aan het tot stand 
komen van goed onderbouwde beleidskeuzes, ook op dossierniveau. Hij verdient uw volle steun. Wat echt 
gemist wordt, op alle niveaus, is zorgvuldig en open communiceren met alle belanghebbenden en 
onderling. Dat was hét punt waar ik na de eerste forumavond waarop de zienswijzen werden behandeld 
veel energie en tijd aan heb besteed en waar wat mij betreft zeer veel winst is behaald, maar we uiteindelijk 
de opgelopen schade niet meer geheel hebben kunnen inlossen.  
 
Wat weerhoudt u om bij volgende plannen eerder en meer rechtstreeks in gesprek te gaan met elkaar, de 
belanghebbenden, de ambtelijke organisatie en uiteraard de wethouder om meer draagvlak en consensus 
te bereiken, maar waarbij het laatste woord aan u is. Daar zijn veel invullingen aan te geven buiten de 
formele vergadering om. Zo legt u de basis voor een gewenste cultuurverandering. Ik wens u daarbij heel 
veel succes. Ik denk met veel genoegen terug aan het werk voor Stichtse Vecht.  
 
Vriendelijke groeten, 
Bram van Hoeve 
 


