
Raadsvoorstel 

 

Datum raadsvergadering : 25 juni 2015   

Volgnummer : 11   

Onderwerp  : Beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 

Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de beleidsuitgangspunten en vaststellen 

 

Aanleiding 

Voor de integrale herziening van het bestemmingsplan zijn beleidsuitgangspunten opgesteld. Deze 

beleidsuitgangspunten zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken en inbreng van de samenleving en 

de klankbordgroep Buitengebied waarin vertegenwoordigers van LTO, IVN, vereniging agrarisch 

landschapsbeheer, platform toerisme en het monumentenplatform. 

De uitkomsten van de gesprekken met de samenleving zijn samengevat in het memo “Uitkomsten 

bijeenkomsten samenleving en koers ontwikkeling bestemmingsplan Buitengebied”. Dit memo is op 19 

maart 2015 besproken in de raadsrotonde. 

Daarnaast zijn ook interne bijeenkomsten georganiseerd waarin medewerkers van verschillende 

beleidsvelden en gebiedsmakelaars hun inbreng konden leveren over de voorlopige uitgangspunten. 

 

Deze uitgangspunten gaan mede het beleid bepalen voor het nieuwe bestemmingsplan. In die zin zijn de 

beleidsuitgangspunten de basis voor het nieuwe plan. 

De beleidsuitgangspunten zijn opgenomen in het document “concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan 

Buitengebied 2015”. Hierin wordt aan de hand van 9-tal thema’s (onderwerpen) de uitgangspunten kort en krachtig 

verwoord. 

 

Wat wordt met beslissing bereikt 

 Het vaststellen van de beleidsuitgangspunten heeft ten doel de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor 
het buitengebied vast te leggen. 
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 De beleidsuitgangspunten geven de laatste stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen van 
het buitengebied 
De beleidsuitgangspunten zijn deels gebaseerd op het reeds geldende beleid (zoals de 
structuurvisie) en deels op nieuw beleid. Daarbij heeft voor verschillende thema’s intern 
afstemming plaatsgevonden met collega’s. Ook is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de 
gesprekken met de samenleving en met de klankbordgroep. Tevens is gebruik gemaakt van de 
uitkomst van de behandeling van de koers van het buitengebied in de raadsrotonde van 19 maart 
jl. Hierdoor hebben wij een goed beeld wat er leeft in het gebied. 
 

1.2 De voorlopige concept-beleidsuitgangspunten zijn in overeenstemming met het procesakkoord 
Om een zo goed mogelijk beeld te hebben van wat er leeft onder de bewoners en gebruikers zijn 
er twee inloopavonden georganiseerd. Aan de hand van een zestal dilemma’s is gediscussieerd 
met alle aanwezigen. Tevens bestond de mogelijkheid om via de projectwebsite een reactie te 
geven.  
De uitkomsten van deze gesprekken en reacties is opgenomen in het memo “Uitkomsten 



bijeenkomsten samenleving en koers ontwikkeling bestemmingsplan Buitengebied”. Dit memo is 
op 19 maart besproken met de Raad. 
De informatie uit deze gesprekken alsmede de inbreng van de klankbordgroep heeft mede de 
inhoud van deze uitgangspunten bepaald. 

 
1.3 De beleidsuitgangspunten zijn afgestemd op de vastgestelde Omgevingsvisie (jul 2014) en 

Omgevingsverordening (sep 2014) van de provincie 
De provincie heeft de afgelopen jaren gewerkt aan nieuw beleid ten aanzien van de omgeving. Dit 
beleid is vastgelegd in een Omgevingsvisie en –verordening. Het gemeentelijk beleid dient in 
overeenstemming te zijn met dit provinciale beleid. Dit geldt met name voor het beleid ten aanzien 
van de landbouw. Op dit thema stelt de provincie strikte eisen die in het bestemmingsplan dienen 
te worden opgenomen. 

 
Kanttekeningen 

a. Afstemming met milieu-effectrapportage 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan moet ook een milieu-effect rapport worden opgesteld. 
Een milieu-effectrapport beschouwt effecten van de mogelijkheden die in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen en levert voor de vaststelling van het bestemmingsplan de noodzakelijke milieu-informatie. 
Het doel van het milieurapport is om in een vroegtijdig stadium de milieu-informatie te betrekken bij de 
planvorming van het bestemmingsplan. 
Uit recente jurisprudentie blijkt dat, anders dan in het verleden, een zeer nauwe afstemming moet plaats 
vinden tussen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt in relatie tot de milieu-effecten. Dit geldt 
met name voor de mogelijkheden die worden geboden aan agrarische bedrijven en de effecten van de 
bijbehorende stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden. 
Er heeft al een eerste verkenning plaatsgevonden van de huidige concept-uitgangspunten op de milieu-
effecten. Hieruit komt naar voren dat de uitgangspunten, zoals nu geformuleerd, uitvoerbaar zijn. Er moet 
wel rekening worden gehouden met het feit dat de milieu-effecten in het uiteindelijke onderzoek invloed 
kunnen hebben op de beleidsuitgangspunten. 
 

Kosten, baten, dekking 

n.v.t. 

Uitvoering 

Planning 

 besluitvorming uitgangspunten door Raad op 25 juni 

 voorontwerp-bestemmingsplan en milieu-effect rapport najaar 2015 

 mogelijkheid tot het bestuderen van het voorontwerp-plan en het geven van een reactie 
(zienswijzen) eind 2015 

 vaststelling van het bestemmingsplan in het voorjaar van 2016 
 

Communicatie/participatie 

De samenleving wordt op de hoogte gebracht van de verschillende stappen van de totstandkoming van het 

bestemmingsplan via de nieuwsbrief, projectwebsite en inloopavonden. Via voorgenoemde media worden 

belangstellenden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren op het plan. 

vervolg 

Naar aanleiding van de ingebrachte reacties zijn de uitgangspunten opgesteld. Op basis van de vastgestelde 

beleidsuitgangspunten zal het bestemmingsplan worden opgesteld. Wanneer het concept-bestemmingsplan 

klaar is wordt de samenleving hiervan op de hoogte gesteld. Zij kunnen het concept-bestemmingsplan 

bekijken tijdens daarvoor nog te organiseren inloopavonden. Daarna start de formele procedure op grond 

van de Wet ruimtelijke ordening. 
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G.H. Tamminga    S.P.M. de Vreeze 

secretaris    wnd. burgemeester 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 

 

 


