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Bestemmingsplan
De te volgen procedure voor de herziening van een bestemmingsplan is geregeld in de Wet

ruimtelijke ordening, zoals deze geldt vanaf 1 juli 2008. Alle bescheiden voor de

bestemmingsplanherziening dienen door en voor uw rekening te worden aangeleverd. Het heeft de

voorkeur van de gemeente om voor dit in¡tiatief een zogenaamd postzegelbestemmingsplan op te
(laten) stellen.

Voor een herziening van het bestemmingsplan bedragen de legeskosten € 6.083,00 (prijspeil 2019)

U dient er rekening mee te houden dat inclusief het vooroverleg met diverse instanties ongeveer 26

weken proceduretijd nodig is.

Voor een bestemmingsplanprocedure z¡jn naast een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een

toelichting tevens een digitale verbeelding en regels nodig. Deze digitale verbeelding en regels dienen

opgesteld te worden overeenkomstig de gemeentelijke standaard. De regels dienen conform de

standaardregels SVBP 2012 opgesteld te worden. De digitale verbeelding dient te worden opgesteld

conform IMRO 2012. Gelet op de benodigde software en expertise zal het noodzakelijk zijn hiervoor

een terzake deskundig stedenbouwkundig bureau in te schakelen.

Indien u een keuze voor een bureau heeft gemaakt, dient dit bureau met ons contact op te nemen

ten aanzien van de precieze technische en inhoudelijke randvoorwaarden waaraan het plan dient te
voldoen.

De in het bestemmingsplan te verwerken gegevens
1. Begrenzing van hetgebied en de omschrijving van het project waarvoor het bestemmingsplan

moet worden gewijzigd.
2. Bestaande bestemmingsplan en geldende bestemming, en omschrijving van de afwijking.
3. Geldend rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.

4. Resultaten relevante onderzoeken (bodemverontreiniging en draagkracht bodem,
geluidsonderzoek, flora- en fauna, archeologisch onderzoek, Vogel- en Habitatrichtl¡jn,
watertoets, externe veiligheid, luchtkwa I iteit, Besl u it m.e. r. ).

5. Overige aspecten project: bijv. kabels, leidingen, privaatrecht.

6. Ruimtelijke onderbouwing project in het bestemmingsplan:
. planologischeonderbouwing;
. afweging van alle belangen en beschrijving gevolgen project op de omgeving (verkeer,

parkeren, milieu, ruimtelijk, agrarisch, stedenbouwkund¡9, landschappelijk, archeologisch,

cu ltuurhistorisch, ladder voor d uu rzame verstedel ijking) ;

o motivatie project;
. duurzaamheid;
. economische uitvoerbaarheid (o.a. planschaderisicoanalyse).

Al deze aspecten dienen aan de orde te komen in het bestemmingsplan, doch afhankelijk van de

zwaarte van het prqect is het niet noodzakelijk deze ondezoeken ook allemaal uit te voeren. U dient

deze dan wel te benoemen doch daarbij dient te worden aangegeven waarom deze in dit geval niet

noodzakelijk zijn.

Bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het bestemmingsplan

Procedure
De procedure ziet er globaal als volgt uit



1. het ontwerp bestemmingsplan ligt tezamen met alle relevante stukken in het kader van de

uniforme openbare voorbereidingsprocedure 6 weken ter visie, waarbij door eenieder

zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht;

2. na de ter inzage legg¡ng wordt er, mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen, binnen

12 weken door de raa<J resp. B en W eerr besluit ger-rúnlen ovet'de vaststelling van het

bestemmingsplan;
3. bekendmaking vaststelling binnen 2 weken na vaststelling, dan wel bekendmaking binnen 6

weken na vaststelling indien:

a. GS of minister zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen

b. wijzigingen bij vaststelling bestemmingsplan;

4. binnen de onder 3 genoemde termijn van 6 weken kunnen GS of de minister bepalen dat een

bepaald onderdeel van het bestemmingsplan geen onderdeel blijft uitmaken van dat plan

(reactieve aa nwijzing) ;

5. besluit gemeenteraad ligt gedurende 6 weken ter inzage, dit is tevens termijn voor het instellen

van beroep bij Raad van State;

6. besluit Raad van State binnen 12 maanden.

Wettelijke qasen bestemmingsplan volgens Besluit ruimteliike ordening
Artikel 3.1.6
1. Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting,

waarin zijn neergelegd :

a. Zie besluit ruimtelijke ordening, aftikel 3.1.6
b. een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;

c. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor

de waterhuishouding;
d. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1. bedoelde overleg;

e. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht

verrichte onderzoek;
f. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de

voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken;

S. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het projectbesluit.

2. Voor zover bij de voorbereiding van het projectbesluit geen milieueffectrapport als bedoeld in

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, waar¡n de hierna volgende onderdelen zijn

beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten minste neergelegd:

a. een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten

rekening is gehouden;

b. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden

van de in het besluit bcgrcpen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied;

c. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde

milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken.

Artikel 3.1.7. bepaalt dat er door de Minister nog nadere regels kunnen worden gesteld omtrent de

voorbereiding van bestemmingsplannen (geldt nog niet) en artikel 3.2.t tot en met 3.2.3 geeft aan

de wijze waarop het overgangsrechtovergangsrecht geregeld dient te worden en artikel 3.2.4. geeft

aan hoe de antidubbeltelbepaling moet luiden.


