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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de fractie van Bloeiend Hillegom d.d. 14-09-2016 over bestemmingsplannen 

 

1. In het overzicht aan te passen bestemmingsplannen staan 3 bestemmingsplannen 

die gelet op artikel 3.1 tweede lid Wro voor actualisering in aanmerking komen 

binnen een termijn van één jaar vanaf heden. Het bestemmingsplan Landelijk 

gebied 1997, eerste herziening (13.09.2007), het bestemmingsplan De Zanderij 

(14.06.2007) en het bestemmingsplan Vossepolder (12.10.2006). Gezien de 

voorbereidingsprocedure en -tijd van een bestemmingsplan is onze vraag of dit 

in uw planning is geborgd, voor het laatstgenoemde bestemmingsplan is dit ons 

inziens door tijdsverloop al niet meer mogelijk. 

 

2. Kunt u ons uitleggen waarom u de aanpassing van de bestemmingsplannen 

inzake de regeling van de parkeernorm niet heeft aangegrepen om de raad een 

geheel geactualiseerd bestemmingsplan in de genoemde drie voorbeelden voor te 

leggen om in ieder geval tijdig aan de actualiseringsplicht te kunnen voldoen? 

 

3. In hoeverre is in de organisatie sprake van gestructureerde monitoring op de 

geldigheidsduur van bestemmingsplannen en andere tijdgebonden 

toestemmingen zoals tijdelijke vrijstellingen, tijdelijke bouwvergunningen e.d.? 

 

4. Bent u met ons van mening dat er niet alleen vanwege de gewenste actualiteit van 

onze ruimtelijke plannen, maar tevens vanuit financieel oogpunt noodzakelijk is 

om er voor te zorgen dat de gemeenteraad vóór het vestrijken van de 

tienjaarstermijn een nieuw bestemmingsplan (met bestemmingen en regels) 

vaststelt? Ingevolge het vierde lid van genoemd artikel en de jurisprudentie ter 

zake (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:2848 ) 

kan in de gebieden die door deze bestemmingsplannen bestreken worden 

volgens ons anders geen leges worden geheven m.b.t. vergunningverlening die in 

verband staat met het bestemmingsplan. 
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