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Afschaffing actualiseringsplicht 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen 
 

In Den Haag is men druk bezig met de nieuwe Omgevingswet. De komst van de Omgevingswet betekent dat er 

veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, 

ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt 

het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan. Daarom heeft het Rijk afspraken gemaakt over de invoering van 

de Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 

Overleg en de Unie van Waterschappen. 

  

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen  

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen” 

als hamerstuk aangenomen. Deze wet zal binnenkort in werking treden. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt 

deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen die 

digitaal raadpleegbaar zijn. Gemeenten kunnen de capaciteit die vrijkomt inzetten voor het nieuwe omgevingsplan. 

Daarmee biedt het wetsvoorstel gemeenten een mooie kans om de aandacht te richten op de transitie naar de 

Omgevingswet. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan wensen uit de gemeentelijke praktijk en is in nauw overleg 

met de VNG voorbereid.  

  

Het Omgevingsplan 

Een van de instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het omgevingsplan. Gemeenten moeten 

in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke 

leefomgeving (o.a. verordeningen) bundelen en omvormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. 

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2021 in werking. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om voor 

hun hele grondgebied een omgevingsplan op te stellen. 
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Digitale bestemmingsplannen en beheersverordeningen 

De afschaffing van de actualiseringplicht geldt alleen voor de bestemmingsplannen en beheersverordeningen die 

digitaal beschikbaar zijn en voldoen aan de digitale eisen binnen het Besluit ruimtelijke ordening.  

 

 

----------------------- 

 

Vaststelling wijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42 
 

In de vergadering van 24 april 2018 heeft het college naar aanleiding van ingediende zienswijzen het 

wijzigingsplan Laan van Niftarlake 40-42 gewijzigd vastgesteld. In het collegebesluit is besloten de raad van 

gemeente Stichtse Vecht als volgt te informeren: 

 

Via deze weg willen wij u informeren over de gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Laan van Niftarlake 40-

42’ op 24 april 2018. Dit wijzigingsplan maakt de realisatie van 4 woningen mogelijk op het perceel van de kerk en 

parochiewoning aan de Laan van Niftarlake 40 en 42 in Tienhoven.  

 

Het ontwerpwijzigingsplan (verbeelding, regels en toelichting) heeft vanaf 26 januari gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen op het gemeentekantoor in Maarssen en was digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende deze periode zijn in totaal 26 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben aanleiding gegeven 

voor de gewijzigde vaststelling. Zo is de ruimtelijke onderbouwing aangevuld met een aparte 

beeldkwaliteitsparagraaf die als bijlage bij de toelichting wordt gevoegd. In deze paragraaf wordt uitgebreid 

aangegeven waarom het plan past binnen de beeldkwaliteit. Daarnaast is de wijzigingsplantoelichting aangevuld 

met een passage over het Dorpsontwikkelingsplan Tienhoven dat in november 2017 door de gemeenteraad van 

Stichtse Vecht is vastgesteld. Voor het overige geven de zienswijzen geen aanleiding voor wijziging. Het college 

ziet daarom ook geen redenen om het wijzigingsplan niet vast te stellen. 

 

Met de vaststelling van het wijzigingsplan wordt toepassing gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals deze is 

opgenomen in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Maarssen’. De volgende procedurele stap is om het 

wijzigingsplan voor de beroepstermijn van zes weken ter inzage te leggen. Binnen deze periode kunnen 

belanghebbenden opkomen tegen het wijzigingsplan bij de Raad van State. Iedereen die een zienswijze heeft 

ingediend zal schriftelijk worden geïnformeerd over het besluit en de ter inzage legging van het vastgestelde 

wijzigingsplan. 

 

Alle zienswijzenindieners zijn voor de bekendmaking van het wijzigingsplan schriftelijk geïnformeerd over de 

beantwoording van de zienswijzen. Het wijzigingsplan is vandaag, donderdag, 17 mei 2018 gepubliceerd in de 

Staatscourant en het Gemeenteblad.  

 
----------------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 
 

In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Tent in de wijk in Nigtevecht 

 Wanneer: 17 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: Nigtevecht, Garstenstraat 

 

Tent in de wijk in Oud-Zuilen 

 Wanneer 23 mei, van 17:00 - 20:00 

 Waar:  Ingang park Groenhoven in Oud-Zuilen 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 
3 RaadsInformatieBrief  |  17 mei 2018 

 

  
1 juni 2012 

 

Tent in de wijk in Tienhoven/Molenpolder 

 Wanneer: 24 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: bij de Veenkluit in Tienhoven 

 

Informatiebijeenkomst toekomst Scheendijk 

 Wanneer: 24 mei om 19:00 uur 

 Waar: Jachthaven ‘ De Eerste Aanleg’, Scheendijk 7 

 

Tent in de wijk in Maarssenbroek 

 Wanneer: 26 mei, van 10:00 - 12:30 uur 

 Waar: Voor Safari in Maarssenbroek 

 

Tent in de wijk in Maarssen-Dorp 

 Wanneer: 26 mei, van 13:30 - 16:00 uur 

 Waar: Harmonieplein in Maarssen-Dorp 

 

Tent in de wijk in Nieuwer Ter Aa 

 Wanneer: 30 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: Nieuwer Ter Aa, bij het dorpshuis 

 

Tent in de wijk in Nieuwersluis 

 Wanneer: 31 mei, van 17:00 - 20:00 uur 

 Waar: Stationsweg in Nieuwersluis, op kunstgrasveld bij speelplek 

 

Tent in de wijk in Kockengen 

 Wanneer: 2 juni, van 13:30 - 16:00 uur 

 Waar: Driestammenweg in Kockengen 

 

Tent in de wijk in Breukelen 

 Wanneer: 2 juni, van 10:00 - 12:30 uur 

 Waar: Kerkbrink in Breukelen 

 

Inloopbijeenkomst over leefbaarheidsonderzoek Pauwenkamp 

 Wanneer: 7 juni, van 19:00 tot 20:30 uur 

 Niftarlake College, Pauwenkamp 151 in Maarssenbroek 

 

Inspiratiesessie: werken vanuit passie (nieuwe datum) 

 Wanneer: 18 juni, van 15:00 - 16:30 uur. 

 Waar: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen  

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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