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Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de CDA-fractie d.d. 09-01-2012 naar aanleiding van een brief van Walter 

Blom (Holland) Holding BV over wijziging bestemmingsplan en de reactie van het college 

hierop  

1. Met de nieuwe wet die per 1 oktober 2010 in werking is getreden bedoelt u 

 waarschijnlijk de Wabo? 

Antwoord: Ja, hiermee wordt de Wabo bedoeld. 

2. Wanneer is u bekend gemaakt dat deze wet ingevoerd zou gaan worden? Klopt 

 het dat daarbij ook is aangegeven wat het doel zou zijn van de invoering van 

 deze wet en de globale inhoud ervan? 

Antwoord: Drie maanden voor de inwerkingtreding van de Wabo is het inwerkingtredings- 

besluit Wabo in het Staatsblad gepubliceerd (22 juni 2010). Vanaf deze datum waren wij 

bekend met de inwerkingtreding. Doel van de Wabo, de invoeringswet, de uitvoerings-

regels, etc. zijn aangegeven in de bijbehorende toelichtingen. 

3. Met de Wabo zijn procedures om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan 

 veranderd. Voor één van deze procedures heeft u beleid opgesteld. Welke 

 procedure wordt in de brief bedoeld? Kunt u in het kort (maar wel zodanig dat het 

 voor een leek te begrijpen is) uitleggen wat dit beleid, horende bij de bedoelde 

 procedure, is? 

Antwoord: De procedure die in de brief bedoeld wordt, is die inzake de kruimelgevallen. 

Het beleid werkt feitelijk de bevoegdheden die de wetgever heeft gegeven verder uit. Dit 

om te voorkomen dat ad hoc op bepaalde verzoeken wordt gereageerd. 

4. Het op de aangepaste procedure gemaakte beleid is op 7 september 2010 

 vastgesteld. Dit is dus vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe wet. Klopt 

 dit? Was dit toegestaan? En wat is de reden/motivatie dat dit beleid vooruitlopend 

 op de nieuwe wet is vastgesteld?  
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Antwoord: Datum vaststelling van beleid is niet bepalend maar datum inwerkingtreding. 

Het is juist de bedoeling geweest om op 1 oktober beleid te hebben ten aanzien van de 

bevoegdheden die onder de Wabo/Bor bij het college liggen. Zonder beleid had het 

college enkel kunnen toetsen aan de wettelijke bepalingen die zeer ruim zijn. Dit zou niet 

wenselijk zijn geweest. 

5. Wat was überhaupt de motivatie om dit beleid op te stellen? 

Antwoord: Het opstellen van een inzichtelijk, uniform en gemeentebreed beleid. Zie 

hierover de doelstelling bij het beleid. 

6. Wanneer is begonnen met het nadenken en later uitwerken over/van het 

 aanpassen van het beleid dat op 7 september is vastgesteld? 

Antwoord: In de zomer van 2010. Exacte datum is hier niet voor te geven. 

7. Was onder de oude wet afwijking van het bestemmingsplan (zodat in een bepaald 

 gedeelte van het pand niet-agrarische activiteiten ontplooid kunnen worden of 

 gehele bestemmingswijziging) niet mogelijk? 

Antwoord: Deze vraag is tweeledig. Afwijken van het bestemmingsplan en wijzigen ervan 

zijn twee verschillende ruimtelijke procedures.  

Afwijken in de zin van de brief ziet op de kruimelgevallen. Aan het bestemmingsplan 

verandert niets door het volgen van deze procedure. Wijzigen heeft betrekking op een 

wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is opgenomen. Het bestemmingsplan 

verandert door het volgen van deze procedure. Denk bijvoorbeeld aan een agrarische 

bestemming die gewijzigd wordt in een bestemming woondoeleinden. 

Het is belangrijk om helder te schetsen hoe het ruimtelijk bestuursrecht was geregeld 

voor de Wabo. Voor de inwerkingtreding van de Wabo was het ruimtelijke bestuursrecht 

geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. De Wet ruimtelijke ordening bood de 

mogelijkheid om ontheffing voor kruimelgevallen te verlenen. Deze bevoegdheid was 

aanzienlijk beperkter dan de huidige bevoegdheid. 

8.      Als dat wel mogelijk was waarom heeft u dan geen medewerking verleend? 

Antwoord: Eind 2009 is gevraagd welke mogelijkheden er zijn betreffende het perceel 

Hyacintenlaan 2. Door de gemeente is hierbij aangegeven welke mogelijkheden het  

bestemmingsplan biedt. Er is geen formeel verzoek geweest tot wijzigen van de 

bestemming dan wel het verlenen van ontheffing. 

9. Wanneer zijn de eerste (wellicht informele) contacten geweest met de gemeente 

 over het (mogelijk) vestigen van een bierbrouwerij in het pand. Wanneer is de 

 officiële aanvraag hiervoor door de gemeente ontvangen? 
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Antwoord: Op 8 april 2011 is er een principe verzoek ingediend. Op 20 mei 2011 mei is 

er een definitieve omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Opgemerkt wordt dat de 

bierbrouwerij slechts een klein onderdeel is van het gehele pand Hyacintenlaan 2. 


