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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Op 14 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van 

State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan “Kern Tricht 2013”
1
. 

Hierin is een deel van de bijgebouwenregeling vernietigd. Het betreft de 

regeling boventallige bijgebouwen. Naar aanleiding van deze vernietiging 

heeft het college een besluit genomen hoe en met welke omvang deze 

vernietiging gerepareerd moet worden. Dit wordt verwerkt in voorliggend 

bestemmingsplan. 

 

De vernietigde bepaling is opgenomen in de bestemming ‘Wonen – 

Beeldbepalend’. Deze bepaling komt echter ook voor in de bestemming 

‘Wonen’. Het college heeft besloten de reparatie ook voor die 

bestemming te laten gelden, alsmede dat een afwijkingsbevoegdheid 

wordt toegevoegd. 

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad op 28 mei 2013 niet alleen 

bestemmingsplan Tricht vastgesteld, maar ook de kernen Buurmalsen, 

Meteren, Rhenoy en Rumpt. In deze bestemmingsplannen komt dezelfde 

regeling voor. Om (rechts)gelijkheid in de bestemmingsplannen te 

houden, vormen ook de regels van deze bestemmingsplannen onderdeel 

van deze reparatieherziening.  

 

Voor de overige kernen in de gemeente Geldermalsen is een andere 

bijgebouwenregeling van kracht zodat die bestemmingsplannen niet 

aangepast dienen te worden. 

1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied omvat de kernen Buurmalsen, Meteren, Rhenoy, Rumpt 

en Tricht. Hiervoor is per kern een “Kern 2013” opgesteld. De plangrens 

van voorliggend plan is gelijk aan de plangrens van die kernplannen.  

1.3. Geldende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied gelden de bestemmingsplannen: 

 “Kern Buurmalsen 2013”, te raadplegen via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.BRMkernbu

urmal2013-VSG1  

  "Kern Meteren 2013”, te raadplegen via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.METkernm

eteren2013-VSG1 

                                                      
1
 201306176/11/R2 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.BRMkernbuurmal2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.BRMkernbuurmal2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.BRMkernbuurmal2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.METkernmeteren2013-VSG1
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.METkernmeteren2013-VSG1
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.METkernmeteren2013-VSG1
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 “Kern Rhenoy 2013”, te raadplegen via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RHEkernrh

enoy2013-VSG1  

 “Kern Rumpt 2013”, te raadplegen via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RPTkernru

mpt2013-VSG1  

 "Kern Tricht 2013”, te raadplegen via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.TRIkerntric

ht2013-ONHE  

1.4. Plansystematiek parapluherziening 

Voorliggend bestemmingsplan wordt in de vorm van een parapluherziening 

opgesteld. Dat betekent dat voor meerdere bestemmingsplannen tegelijkertijd 

een herziening van de regels plaatsvindt. Dit betreft een aanpassing van 

bovengenoemde “Kern 2013”-plannen. In deze herziening worden uitsluitend de 

onderdelen hersteld, die zijn vernietigd als gevolg van de Afdelingsuitspraak. 

Betreffende onderdelen zijn alsnog voorzien van een adequate planologische 

regeling. Voor het overige wordt verwezen naar de regels van de betreffende 

kernplannen. 

1.5. Leeswijzer 

De toelichting bij dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 volgt de uitleg van de uitspraak van de Raad van 

State, alsmede een (juridische) toelichting op de nieuwe regeling.  

 In hoofdstuk 3 wordt de economische uitvoerbaarheid behandeld. 

 Tenslotte komen in hoofdstuk 4 de resultaten uit overleg en 

zienswijzen aan bod. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RHEkernrhenoy2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RHEkernrhenoy2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RHEkernrhenoy2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RPTkernrumpt2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RPTkernrumpt2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.RPTkernrumpt2013-VSG1%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.TRIkerntricht2013-ONHE%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.TRIkerntricht2013-ONHE%20
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0236.TRIkerntricht2013-ONHE%20
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2. AANPASSINGEN UITSPRAAK RAAD VAN STATE  

2.1. Uitspraak 

Tegen het bestemmingsplan “Kern Tricht 2013” is uiteindelijk door 1 

belanghebbende in verband met de wijze van bestemmen van zijn 

woon/werklocatie beroep aangetekend. Het ging daarbij om de vraag of zijn 

bijgebouwen op het perceel wel met voldoende rechtszekerheid in de 

planregels waren opgenomen. Omdat op zijn perceel meer bijgebouwen staan 

dan bij recht is toegestaan (=”boventallige” bijgebouwen) vielen deze gebouwen 

onder de volgende planregel in de bestemming ‘Wonen – Beeldbepalend’ 

(artikel 13.2.4 onder g.):  

 

“in afwijking van het bepaalde onder a. tot en met f. mogen bestaande 

bijgebouwen met afwijkende maten worden gehandhaafd. Deze afwijkende 

maten zijn niet toegestaan bij vervangende nieuwbouw.”  

 

Met deze vangnetbepaling leek voldoende rekening te zijn gehouden met de 

“boventallige” bijgebouwen. Immers die gebouwen konden gewoon blijven 

staan en worden onderhouden. Alleen vervangende nieuwbouw (na sloop van 

de oude opstallen) was niet mogelijk. De gedachte daarbij was dat als de 

eigenaren zelf bewust kiezen voor het verwijderen van die opstallen het een 

moment was om het perceel op te schonen en de hoeveelheid bijgebouwen 

terug te brengen naar wat bij recht is toegestaan (=een vorm van een 

beëindigingsregeling). De Afdeling heeft hierover het volgende geoordeeld:  

 

“De raad heeft niet aangegeven welke nieuwe stedenbouwkundige situatie hij 

wenselijk vindt. De beslissing van de raad om voor een beëindigingsregeling te 

kiezen is niet gemotiveerd en volgt niet uit enig planologisch beleid, terwijl 

evenmin is gebleken op welke manier rekening is gehouden met de bestaande 

rechten. Dit klemt in dit geval te meer nu het om gebouwen gaat waarin hij zijn 

bedrijfsactiviteiten uitoefent. Voorts blijkt uit de door de raad vastgestelde 

beëindigingsregeling niet dat voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen in 

het algemeen en voor het geheel vernieuwen of veranderen na het teniet gaan 

van de desbetreffende bijgebouwen ten gevolge van een calamiteit ten minste 

de bescherming wordt geboden die het overgangsrecht van het betreffende 

plan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2.1 van het Besluit ruimtelijke 

ordening biedt aan bijgebouwen die daaronder vallen”. 

 

Uiteindelijk heeft de Afdeling het desbetreffende artikel 13.2.4 punt g. in de 

bestemming ‘Wonen - Beeldbepalend’ vernietigd en heeft het de gemeenteraad 

opgedragen een nieuw plan vast te stellen waarbij wel voldoende rekening 

wordt gehouden met de belangen van de appellant. 
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2.2. Nieuwe regeling 

De Raad van State heeft de gemeente opdracht gegeven om een vervangende 

regeling voor “boventallige” bijgebouwen vast te stellen. Aan deze opdracht zal 

moeten worden voldaan. De planregel wordt in voorliggend bestemmingsplan 

gerepareerd en luidt als volgt: 

“in afwijking van het bepaalde onder a. tot en f. mogen bestaande bijgebouwen 

met afwijkende maten worden gehandhaafd. Het gedeeltelijk vernieuwen of 

veranderen van deze bijgebouwen is toegestaan mits de afwijking in 

oppervlakte, goot- en nokhoogte niet wordt vergroot. Tevens is vervangende 

nieuwbouw (=herbouw) van deze bijgebouwen toegestaan mits dit plaatsvindt 

op dezelfde locatie én de afwijking in oppervlakte, goot- en nokhoogte niet 

wordt vergroot”. 

 

Met de nu voorgestelde regeling wordt met in acht neming van de belangen van 

omwonenden maximaal ruimte geboden om ook “boventallige” bijgebouwen te 

herbouwen zonder dat hiervoor oppervlakte hoeft te worden ingeleverd. Alleen 

wanneer de herbouw op een andere plek op het huisperceel moet plaatsvinden 

zal er een nadere afweging dienen plaats te vinden. Dit is mede nodig in 

verband met de belangen van bijvoorbeeld omwonenden. Dit is vormgegeven in 

een afwijkingsbevoegdheid: 

 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in …., teneinde vervangende 

nieuwbouw op een andere locatie toe te staan, mits: 

a. Geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van het woon- en leefmilieu 

en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. De gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

“bouwvlak”; 

c. De afwijking in oppervlakte, goot- en nokhoogte niet wordt vergroot; 

d. Geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden genoemd in … 

(de bestemmingsomschrijving). 

 

Hiermee wordt het idee van mogelijke sanering van “boventallige” bijgebouwen 

bij herbouw losgelaten, zoals dat in de kernplannen was beoogd. 
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3. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

3.1. Plankosten 

Het betreft hier een bestemmingsplan dat een reparatie uitvoert naar 

aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. In dit bestemmingsplan zijn geen rechtstreekse 

ontwikkelingen voorzien. De uitvoering van het plan blijft, behoudens 

personele kosten, budgetneutraal. De kosten voor het laten opstellen van 

het reparatieplan zal ten laste komen van het budget voor de actualisatie 

van bestemmingsplannen. 

 

De gemeente acht de economische uitvoerbaarheid van het plan 

daarmee voldoende verzekerd. 

 

3.2. Exploitatie 

Er worden geen nieuwe bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro 

mogelijk gemaakt. Hiermee is in voldoende mate aangetoond dat geen 

exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. 
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4. MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDBAARHEID 

4.1. Overleg en inspraak 

Gelet op de beperkte reikwijdte van de voorgestelde aanpassing welke 

bovendien voor de burgers een verruiming van de bouwregels oplevert, 

én het feit dat de Raad van State al grotendeels de kaders heeft bepaald, 

wordt meteen een ontwerpplan in procedure gebracht.  

4.2. Zienswijzen  

Het ontwerp-bestemmingsplan zal op grond van afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht in het kader van de zienswijzen gedurende 

zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Hierop kunnen door een 

ieder zienswijzen worden ingediend. Het plan zal daarna, al dan niet 

gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad van 

Geldermalsen.  

 


