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Vraag:
Bij de behandeling van het implementatieplan Omgevingswet zegt de portefeuillehouder
toe dat hij nog een overzicht zal laten maken van welke bestemmingsplannen nog
geactualiseerd gaan worden en welke bestemmingsplannen in de aanloop naar de
Omgevingswet niet meer zullen worden herzien. Tevens zal hij aangeven hoeveel geld
en tijd er binnen team RO wordt bespaard nu bepaalde plannen (mogelijk) niet meer
worden herzien.
Antwoord:

De volgende actualisatie bestemmingsplannen zijn nog in procedure:
- Valkenswaard Noord is vastgesteld, maar hiertegen loopt nog een beroepsprocedure
- Borkel en Schaft, is vastgesteld maar mogelijk wordt hiertegen beroep ingediend
- Dommelen, voorontwerp is ter inzage gelegd
- Buitengebied, voorontwerp is ter inzage gelegd
- Eurocircuit, voorbereidingsbesluit is genomen.
Naar verwachting zullen de actualisatie-bestemmingsplannen, die nog niet zijn vastgesteld in
2018, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna loopt tegen deze
plannen, zo mogelijk, ook nog beroep. Er ligt dan nog een aantal postzegelplannen dat recent
is vastgesteld of nog in procedure is. Die worden niet meer geactualiseerd. De actualisatie
van bestemmingsplannen eindigt in 2019. Uitgangspunt is nu dat er alleen (nieuwe of
gewijzigde) bestemmingsplannen komen als dit gewenst is vanuit een ruimtelijke
ontwikkeling (waaronder de woningbouwopgave).
Nu het Implementatieplan Omgevingswet is vastgesteld, starten we met de voorbereidingen
van een Omgevingsvisie. We willen de kennis en kunde van medewerkers inzetten voor het
opstellen van dit nieuwe instrumentarium (net als die van onze inwoners en andere
belangrijke partners).
In de begroting 2018 is voor de invoering van de Omgevingswet geraamd welke budget extra
nodig is ten opzichte van eerder geraamde (structurele) lasten. Daarbij is rekening gehouden
met het feit dat deze twee processen (actualisatie bestemmingsplannen afronden en starten
nieuw instrumentarium) naast elkaar lopen (en enige tijd beiden tijd en geld vragen).
Naarmate de tijd vordert, zal de inzet (in capaciteit en geld) op het opstellen van nieuw
instrumentarium groter worden en de inzet op de actualisatie van bestemmingsplannen
kleiner. De capaciteit (0,5-0,8 fte) en budgetten (60.000 euro) die vanaf 2019 vrijvallen (als
gevolg van het eindigen van de actualisatie bestemmingsplannen) zullen tegen die tijd meer
dan nodig zijn om dit instrumentarium te maken of benut worden voor het begeleiden van
ruimtelijke ontwikkelingen.

