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Geachte heer Geldens,

In uw brief dd. 22 oktober 2012 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde •
een aantal vragen omtrent de bestemmingsplan systematiek die wordt toegepast voor de
actualisatie van de bestemmingsplannen.
Vraag 1 luidt:
Is het juist dat bij de diverse te actualiseren bestemmingsplannen het college opnieuw
kiest voor het conserverend vaststellen ?
Het antwoord op gestelde vraag 1 is:
Het is inderdaad juist dat de te actualiseren bestemmingsplannen conserverend worden
opgesteld, wij voeren het raadsbesluit uit van 1 juli 2010. In deze raadsvergadering heeft
de raad unaniem ingestemd met de werkwijze om de feitelijke bestaande situatie te
bestemmen (conserverend) met gebruikmaking van gedetailleerde verbeeldingen.
Vraag 2 luidt:
Wat is de juiste definitie van het begrip conserverend vaststellen, en waaruit valt deze
definitief af te leiden, kunt u verwijzen naar bijvoorbeeld rechtspraak dienaangaande?
Het antwoord op gestelde vraag 2 is:
In het raadsvoorstel, welke door de raad op 1 juli 2010 is vastgesteld, is de volgende
definitie opgenomen: Conserveren betekent dat de bestaande, feitelijke situatie in het

nieuwe bestemmingsplan wordt overgenomen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke
ontwikkelingen worden in beginsel niet mogelijk gemaakt. Voor de goede orde: deze
beleidslijn betekent niet dat er geen enkele ruimtelijke ontwikkeling meer mogelijk is,
maar dat de basis van het bestemmingsplan de feitelijke situatie is. De bovenstaande
definitie en uitleg wordt ook gegeven in elke toelichting van de te actualiseren
bestemmingsplannen.
De bovenstaande definitie en uitleg wordt door meerdere gemeenten gebruikt. Er zijn
uitspraken van de ABRS van 8 september 2010 (200905802) en van 8 juni 2011
(201006965) waarin nadere invulling wordt gegeven aan het begrip conserverend
bestemmingsplan. Uit deze uitspraken is af te leiden dat in een conserverend plan
voornamelijk de bestaande situatie wordt vastgelegd. Deze uitspraken komen overeen
met de door ons gehanteerde uitleg van het begrip.
Vraag 3 luidt:
College, wij actualiseren bestaande bestemmingsplannen. Kunt u mij aangeven of er ja
dan nee een ruimtelijke afweging is gemaakt bij het eerder vaststellen van de
bestemmingsplannen die wij nu actualiseren?
Het antwoord op gestelde vraag 3 is:
In elk bestemmingsplan wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. Een ruimtelijke
afweging maakt onderdeel uit van elk bestemmingsplantraject. Ook in de te actualiseren
bestemmingsplannen wordt een ruimtelijk afweging gemaakt. Deze afweging is wel
beperkt omdat de werkelijke situatie wordt verbeeld waarvoor eerder al een uitgebreide
ruimtelijke afwegingen zijn gemaakt, hetzij in voorgaande bestemmingsplannen hetzij
met ontheffing c.q. postzegelplannetjes e.d.
Vraag 4 luidt:
College, het ontnemen van rechten zoals het recht om te splitsen kan leiden tot
planschade. Kunt u mij toezeggen dat u in een financiële paragraaf deeluitmakende van
elk nog vast te stellen bestemmingsplan inzicht geeft in de mogelijke financiële
gevolgen, en zo nee waarom niet ?
Het antwoord op gestelde vraag 4 is:
De mogelijke financiële gevolgen door planschade wordt niet in de bestemmingsplannen
inzichtelijk gemaakt. Er zou anders per perceel in beeld gebracht moeten worden door
middel van een planschaderisicoanalyse wat de mogelijke planschade is. Wij achten het
risico op planschade klein en door de toegepaste procedure op het bestemmingsplan zal
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deze nog meer tot het minimum beperkt worden. Wij hebben belanghebbenden van de
betreffende gebieden in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van wat er gaat
gebeuren, en dat zij eventueel bouwrëchten kunnen verliezen. Daarbij hebben wij
aangegeven dat zij dit kunnen ondervangen door voor het ontwerpbestemmingsplan een
omgevingsvergunning aan te vragen. Er is een lange termijn aangehouden tussen het
voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan, zodat zij hier ruim de gelegenheid voor
hebben gekregen.
Daarnaast zijn er zijn diverse factoren van belang bij de bepaling van de planschade,
zoals de maximale planologische regeling in het oude en in het nieuwe
bestemmingsplan, omgevingsfactoren, voorzienbaarheid, staat van de bebouwing etc.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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