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Voorqesteld besluit

geen wensen en bedenkingen op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet in te dienen op
het voorstel van het college om de Spoorzone en de scholenlocatie Noordendijk aan te melden in
het kader van de Crisis- en herstelwet.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het college is bevoegd om een experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet aan te melden.
Vanwege de bevoegdheid van de raad om bestemmingsplannen vast te stellen wordt voorgesteld
om de raad met de wensen en bedenkingenprocedure te betrekken bij de aanmelding.
Wat is het doel?

Met de aanmelding van de Spoorzone en de scholenlocatie Noordendijk willen wij een forse
bijdrage leveren aan het versnellen van de bouwopgave. Een tweede belangrijk doel is dat we in de
aanloop naar de Omgevingswet ervaring gaan opdoen met het omgevingsplan, de rechtsopvolger
van het bestemmingsplan.
Toelichting
Het Rijk biedt gemeenten de mogelijkheid om in de aanloop naar de Omgevingswet alvast te
oefenen met onderdelen uit die Wet. Die mogelijkheden worden geschaard onder de noemer
'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. In de aanloop naar de omvangrijke stelselherziening
van de Omgevingswet (per 1 januari 2021) is het zeer gewenst om in de bestemmingsplanpraktijk
te gaan werken en ervaring op te doen met onderdelen uit die wet. Vanaf 1 januari 2021 wordt van
gemeenten verwacht standaard op 'de nieuwe wijze' te werken.
Het gemeentebestuur staat voor een grote bouwopgave, met de dringende wens om daarbij waar
mogelijk te versnellen. Daaruit volgt vanuit diverse projecten de vraag om het opstellen en
vaststellen van bestemmingsplannen naar voren te halen en niet achteraf te doen, als sluitstuk van
het ontwikkelproces. Dat is - uitgaande van directe bouwtitels - vrijwel niet mogelijk met het
bestaand wettelijk instrumentarium. Met het toepassen van het bestemmingsplan verbrede
reikwijdte is dit wel mogelijk.
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Op grond van het bovenstaande wordt voorgesteld om het gebied waar een groot deel van de
bouwopgave de komende jaren vorm moet krijgen, aan te melden in het kader van de Crisis- en
herstelwet. De afbakening die wordt voorgesteld betreft de Spoorzone en de scholenlocatie
Noordendijk. De Spoorzone omvat de deelgebieden Maasterras, 19e Eeuwse
Schil/Stationsomgeving, Leerpark/Gezondheidspark en Amstelwijck. Met deze aanmelding wordt
het mogelijk om bij bestemmingsplannen die binnen deze gebieden vallen de mogelijkheden van de
verbrede reikwijdte toe te passen (maar het is geen verplichting).
In de bijgevoegde conceptaanmelding is opgenomen aan welke mogelijkheden voor het toepassen
van verbrede reikwijdte uit de Crisis- en herstelwet wij op dit moment denken:
• regels voor het realiseren en in stand houden van een veilige, gezonde en duurzame
fysieke leefomgeving;
• het faseren van onderzoek, aansluitend op de wens om meer globaal te bestemmen en de
nadere uitwerking aan marktpartijen over te laten;
• de planperiode van 20 jaar;
• de uitvoerbaarheid;
• de meldingsplicht en de bestemmingsplanactiviteit;
• flexibiliteit door middel van open normen en uitwerking met beleidsregels;
• het faseren van kostenverhaal;
• afwijken van RO-standaarden.
Daarnaast vragen wij voor het deelgebied Maasterras ook de mogelijkheid van het
ontwikkelingsgebied aan. Daarmee wordt het mogelijk om tijdelijk van milieunormen af te wijken.
Het Maasterras leent zich hiervoor vanwege de complexe milieuomstandigheden en het beoogde
centrumstedelijk woonmilieu. Het bestemmingsplan zal overigens wel de garantie moeten bieden
dat na afloop van deze tijdelijke periode (maximaal tien jaar) aan de milieunormen wordt voldaan.
Ook voor het ontwikkelingsgebied geldt dat dit geen verplichting is, maar een mogelijkheid geeft
om dit in het ontwikkelingsproces toe te passen.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

1.1 De aanmelding levert een grote bijdrage aan het versnellen van de bouwopgave. Binnen de
aangemelde gebieden kunnen we verbrede reikwijdte toepassen. Met het bestaande
instrumentarium volgt het bestemmingsplan in tijd op een uitgewerkt plan voor een gebied. Het
toepassen van verbrede reikwijdte biedt echter de mogelijkheid om vooraf kaders te stellen, zonder
dat al sprake is van een gedetailleerd eindbeeld. Dit kan door de benodigde onderzoeken te
faseren. Het opstellen van een dergelijk bestemmingsplan kan daarmee gelijk oplopen met
bijvoorbeeld de aanbesteding, beide gebaseerd op dezelfde tevoren gestelde randvoorwaarden.
Daarmee verwachten we één tot twee jaar te kunnen versnellen.
1.2 De aanmelding leidt tot ruimte voor ontwikkeling. Met het toepassen van verbrede reikwijdte
kunnen vooraf de kaders worden gesteld voor de beoogde ontwikkeling. Daarmee nodigen we
partijen uit om binnen die kaders de beoogde ontwikkeling op te pakken. Dat
wordt uitnodigingsplanologie genoemd en wordt gebruikt om beoogde ontwikkelingen te
versnellen. In het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan deze uitnodigingsplanologie nu
juridisch verankerd worden. Het huidige wettelijke systeem gaat uit van zogenaamde
toelatingsplanologie.
1.3 De aanmelding leidt ook tot verankering van gemeentelijke ambities. Met het toepassen van de
verbrede reikwijdte kunnen regels gesteld worden ten behoeve van een veilige, gezonde en
duurzame fysieke leefomgeving. Dat gaat verder dan de mogelijkheden binnen het bestaande
bestemmingsplan. Het ligt gezien de gemeentelijke doelstellingen bijvoorbeeld voor de hand om
regels op te nemen over duurzaamheid en/of klimaatadaptatie. In het bestemmingsplan Dordtse Kil
IV is met deze mogelijkheid een paar jaar geleden al de eerste ervaring opgedaan.
1.4 De aanmelding geeft handvatten voor verbetering van de betrokkenheid van omgeving en
raad. Zonder dat de Omgevingswet veel voorschrijft over de invulling is één van de hoofddoelen
van de wet wel om de participatie te verbeteren. Bij het werken met de verbrede reikwijdte zullen
we dat moeten laten zien. Dat betekent onder meer het uitdrukkelijk betrekken van omgeving en
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raad bij het formuleren van de randvoorwaarden vooraf. Die randvoorwaarden zullen de basis
vormen van zowel de aanbesteding of uitgifte van percelen (wanneer wij zelf het bezit hebben) als
van het op te stellen bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.
1.5 De aanmelding levert een grote bijdrage aan het oefenen met het werken volgens de
Omgevingswet. Met ingang van 1 januari 2021 wordt van gemeenten verwacht dat zij volgens de
uitgangspunten van de Omgevingswet gaan werken. De Omgevingswet omvat een grootschalige
stelselherziening voor het fysieke domein. Het is van groot belang om de handreiking van het Rijk
om met onderdelen van het omgevingsplan vast te gaan oefenen aan te grijpen. Veel gemeenten
doen dit en doen dit in toenemende mate in bredere zin, met toepassing van meerdere
mogelijkheden uit de wet.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

1.1 De aanmelding betreft een experiment en de uitkomst is onzeker. De toepassing van verbrede
reikwijdte zoals we die nu voor ogen hebben gaat verder dan de toepassing ervan in het
bestemmingsplan Dordtse Kil IV. Meer ervaring hebben we daar nog niet mee, maar die is en
wordt her en der wel opgedaan. Bij de projecten die we als eerste oppakken met de verbrede
reikwijdte huren we om die reden externe kennis en ervaring in. Verder is het bij het experiment
zo dat we niet verplicht zijn om alle mogelijkheden toe te passen en ook de keuze hebben om
onderdelen wel of niet toe te passen. We kunnen er dus ook voor kiezen traditioneel te bestemmen
of met een tussenvorm. Waar we echter het bestemmingsplanproces naar voren willen halen om te
versnellen zullen we wel een forse stap vooruit moeten zetten.
1.2 De aanmelding levert bestemmingsplannen zonder concreet eindbeeld op.
Bestemmingsplannen worden naar verwachting globaler en niet meer toegespitst op een concreet
plan of situatie. Dit is een spannende ontwikkeling omdat we dan minder duidelijk voor ogen zullen
hebben hoe het eindbeeld er uit zou kunnen zien. De nadruk komt dan meer dan nu te liggen op de
randvoorwaarden die we opstellen. Die moeten voldoende waarborgen geven voor een gewenste
ontwikkeling en een goede fysieke leefomgeving. Overigens kunnen wel meer inhoudelijke
randvoorwaarden worden gesteld dan we nu gewend zijn, bijvoorbeeld op het gebied van
klimaatadaptatie. Met het globaler en flexibeler worden van het bestemmingsplan verandert ook de
rechtszekerheid voor belanghebbenden. In plaats van een gedetailleerde verbeelding
zullen zekerheid en waarborgen meer uit de regels worden afgeleid.
1.3 Met de aanmelding van het Maasterras als ontwikkelingsgebied maken we een woonmilieu
mogelijk waarbij tijdelijk niet aan milieunormen wordt voldaan. De status van ontwikkelingsgebied
maakt het mogelijk om tijdelijk, tot ten hoogste tien jaar, van milieunormen af te wijken. De
transformatie van het Maasterras naar een gemengd stedelijk gebied met grote aantallen woningen
is een zeer complexe opgave, mede vanwege de omliggende hoofd(spoor)wegen en bedrijven
binnen en buiten dit gebied. De mogelijkheid om tijdelijk niet aan milieunormen te voldoen
vergroot waarschijnlijk de kansen voor een gefaseerde ontwikkeling van het gebied en past het
beste bij het hoogstedelijk woonmilieu zoals hier voorzien wordt. Verder is van belang dat het
toepassen van deze mogelijkheid alleen kan met garanties (in het bestemmingsplan) voor een
eindsituatie waarbij wel aan de milieunormen wordt voldaan.
1.4 Met de aanmelding verandert de positie van de raad. De Omgevingswet beoogt een andere rol
van de raad, nadrukkelijker betrokken aan de voorkant, en minder betrokken aan de achterkant
van het proces. Het stellen van randvoorwaarden krijgt voor de raad meer de nadruk, de
uitwerking van plannen schuift meer door naar de vergunningfase en naar de bevoegdheid van het
college. Het vaststellen van de bestemmingsplannen verbrede reikwijdte blijft aan de raad.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Dit voorstel is mede tot stand gekomen op advies vanuit de werkgroep Ruimte Creëren van de
Verstedelijkingsalliantie en in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Hoe wordt dit betaald?

Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden. Voor de eerste projecten waarbij wordt ingezet op
het toepassen van de verbrede reikwijdte zal kennis en ervaring worden ingehuurd om ons hierbij
te helpen. Deze kosten komen voor rekening van het betreffende project.
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Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Het college zal de aanmelding afronden. De minister van Binnenlandse Zaken moet over de
aanmelding besluiten. Projecten waarvoor het toepassen van de verbrede reikwijdte nu wordt
voorbereid zijn Amstelwijck en de scholenlocatie Noordendijk. Voor Amstelwijck is de planning om
in september dit jaar het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ter inzage te leggen. De
raad wordt betrokken bij het vooraf stellen va de randvoorwaarden. Gezien de bouwopgave
verwachten we dat we in de loop van 2019 zicht krijgen op de overige ontwikkelingstrajecten
binnen de Spoorzone en de wenselijkheid om daarbij de mogelijkheden van de verbrede reikwijdte
toe te passen.
Het college van Burgemeester en Wethouders

