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Inleiding

● Presentatie december 2014 'Op zoek naar ruimte(lijke ordening)'

● Kernen versus Buitengebied

● Suggesties uit de Raad

● Toekomstvisie / Ruimtelijk beleid – bestemmingsplannen



  

Suggesties uit de Raad (1)

● Gelijkstelling van regels

– Kernen versus Buitengebied; andere omgevingstype

– Kernen onderling; nieuwe inzichten en veranderde 
wetgeving

● Woningaantallen baseren op grootte van huishoudens

– Provinciale invloed op woningcontingenten

– Bestemmingsplan niet het juiste instrument



  

Suggesties uit de Raad (2)

● Ruim(er) welstandsbeleid

– In 2015 besluit genomen uitbreidingslocatie Haaften 
Noord als proef welstandsvrij te maken.

● Diversiteit bebouwing

– Bouwvlak per woning versus bouwvlak per 
bestemmingsvlak → beheer versus ontwikkeling

– Typologieën vastleggen → beheer versus ontwikkeling

Vrij laten? Door woningcontingenten kunnen er geen 
woningen worden toegevoegd.



  

Suggesties uit de Raad (2a)

Bouwvlak en typologie per woning of per cluster woningen.

   



  

Suggesties uit de Raad (3)

● Bebouwen vrijkomende maatschappelijke locaties

– Ook wens college, maar...provinciale invloed op 
woningcontigenten

● Ontwikkeling gemeentelijk grondbezit

– Diverse projecten op de rit

– Provinciale invloed op woningcontigenten: regionaal 
inkrimpen woningbouwprogramma 

● Aanwijzen VAB-locaties

– Vooral buitengebied
– In kernen wijzigingsbevoegdheid indien aannemelijk dat 

binnen planperiode bedrijfsactiviteiten worden gestaakt 



  

Aanvullende voorstellen (1)

Doorvertaling van beleid kruimelgevallen en Bor in 
bestemmingsplannen. 
● Rechtstreekse mogelijkheden

– ruimere bestemmingen (bv. Gemengd)

– aan huis verbonden beroep en bedrijf

– bijgebouwen (bv. verruiming maximale oppervlakte, 
methode oppervlakteberekening, situering)



  

Aanvullende voorstellen (1a)

Situering bijgebouwen



  

Aanvullende voorstellen (1b)

Maximale oppervlakte bijgebouwen en berekening



  

Aanvullende voorstellen (2)

● Afwijkingsregels 

– detailhandel

– mantelzorg

– lichte bedrijvigheid

– bed & breakfast

– evenementen

– kinderdagverblijf

– bouwmogelijkheden (oa. diepte bouwvlakken)



  

Aanvullende voorstellen (3)

● Wijzigingsbevoegdheid specifieke locaties 

– Agrarisch → Wonen

– standplaatsen

– archeologie 



  

Kern Varik

● In concept ontwerpplan volgende nieuwe 
aanpassingen t.o.v. andere kernen:

– Tuinbestemming tot 1 m achter voorgevelrooilijn

– Oppervlakte aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
aangepast aan Bor → ruimer

– Meetellen oppervlakte aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen binnen woonbestemming alleen buiten 
bouwvlak

– Bestaand kruimelgevallenbeleid



  

Doorkijk naar Omgevingswet 

● Omgevingswet (verwacht in 2018)

– Meer verantwoordelijkheid bij de burger / initiatief
– Verantwoordingsplicht blijft

● Gemeentelijk beleid 
– Beleid op onderdelen aanpassen? 

Bestemmingsplannen aanpassen - wachten op 
Omgevingswet?



  

Vervolg

● Informatieavond bestemmingsplan Varik
● Uitwerking eventuele suggesties/vragen uit 

raad 
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