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RAADSINFORMATIE

Sa m e nv at ti ng
Tijdens de behandeling van de Nota "Vereenvoudiging planologische procedures"
door de Adviescommissie op 22 januari 2013 werden vragen gesteld door de heer
Tiebosch. Deze vragen zijn via de m ail doorgestuurd. Onderstaand treft u de
vragen en beantwoording van deze vragen aan.
1. Wat is de aanleiding?
Tijdens de behandeling van de Nota "Vereenvoudiging planologische procedures"
door de Adviescommissie op 22 januari 2013 werden vragen gesteld door de heer
Tiebosch. Deze vragen zijn via de mail doorgestuurd.
2. Vr ag en e n bea nt wo or di ng
1. Maak duidelijk in de vorm van een processchem a wat de rol van de raad en het
college is in bestemmingsplanprocedures.
Reactie:
Het processchema is bijgevoegd. Het proces is overigens beschreven in de
raadsinformatiebrief van 28 september 2010, kenm erk SO/2010/448407.
2.

Maak duidelijk wat er met de voor kennisgeving aangenomen
Raadsinform atiebrief in het proces nu verandert.

Reactie:
Belangrijkste wijziging als gevolg van de door het college aangenomen Nota
'Vereenvoudiging planologische procedures' en de voor kennisgeving aangenomen
raadsinformatiebrief is om ten aanzien van inspraak maatwerk te leveren, zoals ook
in de Inspraakverordening mogelijk wordt gemaakt, en er niet langer vanuit te gaan
dat een bestemm ingsplan altijd als nieuw beleid waarover inspraak gehouden
moet worden dient te worden aangemerkt.
Het is niet de bedoeling om inspraak in alle gevallen achterwege te laten, maar wel
om inspraak te houden op het mom ent waarop de resultaten van de inspraak het
meest logisch effect kunnen hebben. Dat kan zijn bij de totstandkoming van een
ander beleidsdocument, dat voldoende concreet is, zoals een wijkvisie,
wijkverkeersplan of stedenbouwkundig plan. Het kan ook zijn dat de inspraak
voorafgaand aan de planologische procedure verzorgd wordt door de initiatiefnemer.
Dat zal het geval kunnen zijn bij een concrete ontwikkeling met weinig planologische
effecten, zoals de verandering van het voormalig filtergebouw aan de
Adj. Kosterstraat, maar ook bij een grootschaliger ontwikkeling waarbij in een
eerder stadium een inspraakronde is gehouden en besluiten zijn genom en, waarop
niet m eer teruggekomen kan worden, zoals de dijkversterkingsplannen in
Dordrecht Oost en W est.
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In gevallen waarbij de inspraak is gehouden bij een ouder beleidsdocument (zoals
een ouder wijkplan), of waarin helemaal geen inspraak is gehouden, blijft het
bestemmingsplan het instrument waarop inspraak wordt gevraagd.
Voor de rol van de raad in het proces verandert er niets. De raad beslist aan het
begin van het bestemmingsplanproces over de Nota van Uitgangspunten. In plaats
van een voorontwerpbestemmingsplan wordt in voorkomende gevallen vervolgens
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Voorafgaand aan het ter visie
leggen van het ontwerpbestemmingsplan vindt het wettelijk verplicht overleg op
basis van art. 3.1.1. Wro plaats. De beslissing omtrent de resultaten van het
wettelijk verplicht overleg op grond van art. 3.1.1. Wro en de beslissing omtrent de
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn collegebevoegdheden,
waarvan de raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld wordt. Bij het
besluit de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt gemotiveerd
aangegeven of en zo ja, waarom afgezien wordt van inspraak.
3. Is de vereenvoudiging van planologische procedure op alle bestemmingsplannen
van toepassing?
Reactie:
Nee. Het achterwege van inspraak moet gemotiveerd worden aan de hand van de
criteria uit de Inspraakverordening. Kort samengevat kan van inspraak bij een
bestemmingsplan worden afgezien:
a. indien het voorgenomen besluit uitsluitend strekt tot uitvoering van regels van
hogere overheden;
b. indien het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit geen ruimte heeft voor
het maken van beleidsinhoudelijke keuzes;
c. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld
beleidsvoornemen;
d. wanneer het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van een snelle
besluitvorming of uitvoering of wegens andere gewichtige en/of dringende
redenen;
e. indien voorafgaand aan het beleidsvoornemen of voornemen tot uitvoering van
beleid een interactief proces met belanghebbenden en eventueel met andere
burgers heeft plaatsgevonden, waarin alle belanghebbenden hun zienswijzen
kenbaar hebben kunnen maken ten aanzien van de beleidsvragen die ten
grondslag liggen aan de te nemen beleidsbeslissing.
Doen deze situaties zich niet voor dan blijft het bestemmingsplan onderwerp van
inspraak. In de onder c, d en e genoemde situaties kan er echter voor gekozen
worden om toch bij het bestemmingsplan inspraak te vragen. Dat hangt van de
gevoeligheid van de materie die het bestemmingsplan regelt af.
4. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van de mogelijkheid om te werken met
zogenaamde beheersverordeningen en het werken met een wensen en
bedenkingenprocedure van de raad om kleine planwijzigingen mogelijk te
maken. En maak duidelijk waarom Dordrecht hier, ondanks het VNG-advies uit
2011 ervoor kiest om dit instrument niet te gebruiken.
Reactie:
Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijlage, waarin ingegaan wordt op de
nadelen van een beheersverordening en de mogelijkheden van de wensen en
bedenkingenprocedure.
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5. Bij nieuwe bestemmingsplannen (zoals de Nieuwe Dordtse Biesbosch) wordt de
raad verweten te traag te zijn in de besluitvorming. Leg in het proces vast dat
het college dit soort bestemmingsplannen alleen ter besluitvorming aan de raad
kan voorleggen als er een financieringsparagraaf en een beheersparagraaf zijn
bijgevoegd.
Reactie:
De Wro vereist dat aangetoond wordt dat de uitvoering van een bestemmingsplan
financieel haalbaar is. Dat kan soms summier; wanneer het een particuliere
ontwikkeling betreft, die door het bestemmingsplan slechts juridisch wordt
gefaciliteerd. Bij gemeentelijke initiatieven moet de financiële haalbaarheid
uitgebreider worden aangetoond. Aangegeven moet dan worden wat de geraamde
kosten en opbrengsten zijn en hoe die kosten gedekt worden. Bij Nieuwe Dordtse
Biesbosch speelden de bezuinigingen en contractvorming bij de provincie hierbij een
complicerende factor, waarover weliswaar toezeggingen van de provincie waren
gedaan ten tijde van het aanbieden van het bestemmingsplan aan de raad, maar die
nog niet in een contract waren vastgelegd. Dit komt echter zelden voor. Bij een
bestemmingsplan op basis van een gemeentelijk initiatief kan een beheersparagraaf
nodig zijn. Dat is zeker het geval bij een plan als NDB, waar grote ingrepen in de
openbare ruimte voorzien worden, maar niet bij een overwegend conserverend plan
als Reeland. Voor het reguliere onderhoud van gebieden worden in de begroting al
middelen geregeld; een beheersparagraaf is dus met name van belang bij gebieden
waarin zich nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte voordoen. Aanbevolen
wordt om de noodzaak voor een uitgebreide financiële onderbouwing en een
beheersparagraaf van geval tot geval te bezien.
3. Vervolgtraject
In oktober is een thema-avond over ruimtelijke plannen in meer algemene zin
gepland. Desgewenst kan tijdens deze avond op de bovenstaande vragen en
beantwoording worden ingegaan.
4. Wat mag het kosten?
N.v.t.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
- Processchema bestemmingsplannen
- Notitie Beheersverordening en Wensen en bedenkingenprocedure
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
' de secretaris
de loco-burgemeester

M.M. van der Kraan
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