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Maatschappelijk effect en doel van het voorstel 
Met het vaststellen van de beheersverorden ing "Buitengebied Zuid-West" wordt de mogelijkheid 
veiliggesteld om leges te kunnen blijven heffèn in het desbetreffende plangebied. 

Voorstel 
De beheersverordening "Buitengebied Zuid-West" (IDN:NL.IMR0.0355. BVbuitengebiedZW-VS01) 
vaststellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de GBKN versie van maart 2014. 

Basis 

Inleiding 

~ 

Op dit moment wordt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West voorbereid . Hiervoor is een 
conceptnota van uitgangspunten opgesteld, dat op 28 april jl. door het college is vrijgegeven voor de 
inspraak. De vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan neemt nog zeker meer dan één jaar in beslag. 
Het huidige, geldende bestemmingsplan is op 21 september 2005 vastgesteld. In de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) is bepaald dat het niet mogelijk is om leges te heffen voor een omgevingsvergunning in 
bestemmingsplangebieden die ouder zijn dan tien jaar (artikel 3.1, lid 4 Wro). Het bestemmingsplan blijft 
nog wel gewoon van kracht. Dit houdt in dat er na 20 september 2015 geen leges meer geheven kunnen 
worden voor aanvragen om omgevingsvergunningen binnen dit plangebied. Dit kan de nodige financiële 
gevÓigen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de sloop/nieuwbouw van grote gebouwen. Daarbij gaat het al 
snel om forse legesbedrag en. Om te voorkomen dat tussen 21 september 2015 en het tijdstip waarop het 
nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld geen leges meer geheven kunnen worden, wordt voorgesteld 
om een beheersverordening voor dit gebied vast te stellen. Dit kan op eenvoudige wijze door de huidige 
bestemmingsplannen "Buitengebied Zuid-West" en de daarop gebaseerde "1 6 Partiële herziening 
Buitengebied Zuid-West" (grotendeels) als beheersverordening vast te stellen. 

Argumenten 
Het veiligstellen van de mogelijkheid om leges te kunnen blijven heffen in het desbetreffende plangebied. 

Toelichtingen 

P' Financiën 1'7 Juridisch r Risicos 

17 Communicatie r Automatisering r Anders 
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Verdere proces 

Niet aan de orde. 

VERDIEPING 

Inleiding 
Op dit moment wordt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West voorbereid. Hiervoor is een 
conceptnota van uitgangspunten opgesteld, dat op 28 april jl. door het college is vrijgegeven voor de 
inspraak. De vaststelling van dit nieuwe bestemmingsplan neemt nog zeker meer dan één jaar in beslag. 
Het huid ige, geldende bestemmingsplan is op 21 september 2005 vastgesteld . In de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) is bepaald dat het niet mogelijk is om leges te heffen voor een omgevingsvergunning in 
bestemmingsplangebieden die ouder zijn dan tien jaar (artikel 3.1 , lid 4 Wro). Het bestemmingsplan blijft 
nog wel gewoon van kracht. Dit houdt in dat er na 20 september 2015 geen leges meer geheven kunnen 
worden voor aanvragen om omgevingsvergunningen binnen dit plangebied. Dit kan de nodige financiële 
gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de sloop/nieuwbouw van grote gebouwen. Daarbij gaat het al 
snel om forse legesbed ragen. Om te voorkomen dat tussen 21 september 2015 en het tijdstip waarop het 
nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld geen leges meer geheven kunnen worden, wordt voorgesteld 
om een beheersverordening voor dit gebied vast te stellen. Dit kan op eenvoud ige wijze door de huidige 
bestemmingsplannen (grotendeels) als beheersverordening vast te stellen. 

ARGUMENTATIE 

1. Met het omzetten van de huidige bestemmingsplannen "Buitengebied Zuid-West" en de daarop 
gebaseerde 1e Partiële herzien ing naar een beheersverorden ing voldoet de gemeente aan de eis 
om een actueel planolog isch kader te hebben. 

2. Het blijft mogelijk om leges te heffen, zonder dat het planologisch kader inhoudelijk (wezenlijk) 
wijzigt. 

3. Tegen een raadsbesluit tot vaststelling van een beheersverordening kan, evenals bij iedere 
andere gemeentelijke verordening, geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit wordt niet 
bezwaarlijk geacht, omdat het planologisch regime inhoudelijk niet (wezenlijk) wijzigt. 

4. Wijzigingsbevoegdheden uit de huidige bestemmingsplannen kunnen niet overgenomen worden 
in de beheersverordening, omdat een wijzigingsbevoegdheid gezien wordt als een ruimtelijke 
ontwikkeling. Indien er verzoeken binnenkomen, die passen binnen de voorwaarden van de te 
vervallen wijzigingsbevoegdheden, dan wordt hier, bij de beoordeling van een dergelijk verzoek, 
rekening mee gehouden. 

Onder de kop 'Juridisch' wordt nader op deze aspecten ingegaan . 

TOELICHTING 

Financiën 
·Het betreft het voortzetten van het geldende planologisch regime via een beheersverorden ing. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn niet voorzien. Kostenverhaal is niet aan de orde. De kosten voor het laten opstellen 
van de beheersverordening zijn gedekt via het budget van team Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Juridisch 
Het instrument beheersverordening is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De 
beheersverordening is een volwaardig planologisch instrument, gelijkwaardig aan het 
bestemmingsplan. De wetgever heeft de mogelijkheid van een beheersverordening in het leven geroepen 
om op eenvoudige wijze te voorzien in een planologische regeling waar voortzetting van de huidige 
situatie vooropstaat Een beheersverordening is een beheerregeling. Zij kan niet voorzien in ruimtelijke 
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ontwikkelingen. Van een ruimtelijke ontwikkeling is sprake als het gaat om ruimtelijk relevante 
veranderingen in het planologische toegestane gebruik van gronden en opstallen. 

Voor de totstandkoming van een beheersverordening is wettelijk geen procedure vastgelegd. Volgens de 
gemeentelijke inspraakverordening is geen inspraak nodig over eerder vastgestelde beleidsvoornemens. 
Omdat daar in dit geval sprake van is en inspraak geen toegevoegde waarde heeft. wordt geen inspraak 
gehouden. 

Tegen het besluit tot vaststelling van een beheersverordening kan, evenals bij iedere andere 
gemeentelijke verordening, geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De wetgever heeft hier ook bij de 
beheersverordening voor gekozen, omdat slechts de bestaande situatie wordt vastgelegd , zodat 
bewoners en gebruikers van het gebied waarop de beheersverordening betrekking heeft, niet in een 
planologisch slechtere situatie komen te verkeren . Bestaande rechten blijven immers gehandhaafd. De 
beheersverordening kan in het kader van een beroepsprocedure tegen een besluit op een aanvraag om 
omgevingsvergunning of een handhavingsbesluit overigens wel ter discussie worden gesteld. In het 
uiterste geval kan de rechter de beheersverordening onverbindend verklaren of buiten toepassing laten, 
maar dan in beginsel alleen voor het perceel dat in die procedure aan de orde is. Dit risico is dus beperkt 
en niet verstrekkend . Bovendien kan een beheersverordening, indien nodig, snel'gerepareerd' worden. 

Na vaststelling en inwerkingtreding van de beheersverordening komen, in dit geval, de 
bestemmingsplannen "Buitengebied Zuid-West" en de daarop gebaseerde 1 e partiële herziening te 
vervallen. Door deze geldende bestemmingsplannen als beheersverordening vast te stellen zijn geen 
nieuwe onderzoeken (bodem, geluid, etc.) nodig en kan op korte termijn voldaan worden aan de eisen 
van de Wro. Veel gemeenten hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om beheersverordeningen 
vast te stellen, mede ook om legesinkomsten veilig te stellen. Na inwerkingtreding van de 
beheersverordening worden aanvragen voor een omgevingsvergunning getoetst aan de 
beheersverordening. Omdat de geldende bestemmingsplannen als beheersverordening worden 
vastgesteld, zal de inhoudelijke toetsing niet anders zijn zoals die op dit moment wordt uitgevoerd. Bij de 
vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied Zuid-West" wordt de beheersverordening 
weer vervangen door het nieuwe bestemmingsplan. 

Met de beheersverordening voor het Buitengebied Zuid-West wordt de boel niet op slot gezet. Het huidige 
planologisch regime wordt voortgezet totdat een zorgvuldige afweging over het nieuwe bestemmingsplan 
"Buitengebied Zuid-West" gemaakt kan worden. Bewoners en gebruikers van het gebied gaan er 
planologisch niet op achteruit. Alleen de mogelijkheden van de in de huidige bestemmingsplannen 
opgenomen wijzigingsbevoegdheden kunnen niet in de beheersverordening worden opgenomen. Een 
wijzigingsbevoegdheid voorziet in een wijziging van de bestemming, is een ruimtelijke ontwikkeling en kan 
om die reden niet in een beheersverordening worden opgenomen. Deze niet benutte 
wijzigingsbevoegdheden worden overigens ook niet als 'een geldend recht' aangemerkt. Planschade 
wegens het niet kunnen opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een beheersverordening is niet aan 
de orde, omdat alleen het gebruik maken van een wijzigingsbevoegdheid tot planschade kan leiden. 

In hoofdzaak vervallen de volgende wijzigingsbevoegdheden uit de geldende bestemmingsplannen als 
gevolg van de inwerkingtreding van de beheersverordening: 

• wijzigen van de bestemming 'Agrarisch gebied met landschappelijke waarden' ten behoeve van 
de omschakeling van een agrarisch bedrijf, vormaanpassing of vergroting van het bouwvlak of 
wijzigen naar wonen, agrarische hulp- of verwante bedrijven of maatschappelijk na de beëind iging 
van een agrarisch bedrijf (artikel 2.1 , lid 4). 

• wijzigen van de bestemming 'Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden' ten 
behoeve van natuurontwikkeling naar de bestemming 'Bos en Natuur' (artikel 2.2, lid 4). 

• wijzigen van bestaande aangeduide bedrijven in de bestemming 'Bedrijf' na beëindiging naar een 
ander bedrijf (artikel2.12, lid 4). 

• het verwijderen van de dubbelbestemming "Primair archeologisch waardevol gebied", nadat 
gebleken is dat er geen archeologische waarden meer aanwezig zijn (artikel 2.18, lid 4). 

Bij het opsteÜen van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West wordt bekeken welke 
wijzigingsbevoegdheden weer opgenomen kunnen worden. Voor zover gemeentelijk en provinciaal beleid 
zich hier niet tegen .verzetten, is het de bedoeling om ze over te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. 
Bij elke actualisatie van een bestemmingsplan verdwijnen er ten gevolge van nieuw beleid overigens 
planologische mogelijkheden en komen er nieuwe mogelijkheden bij. Indien er vóór de vaststelling van 
het nieuwe bestemmingsplan verzoeken binnenkomen, die passen binnen de voorwaarden van de 
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vervallen wijzigingsbevoegdheden, dan wordt hier, bij de beoordeling van een dergelijk verzoek, rekening 
mee gehouden. Met een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning 
of een apart bestemmingsplan kunnen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen altijd mogelijk worden 
gemaakt. 

Communicatie 
Op 28 mei j l. bent u tijdens een informele raadsbijeenkomst geïnformeerd over de mogelijkheid om de 
huidige bestemmingsplannen te vervangen door een beheersverorden ing. Nadat uw raad de 
beheersverordening heeft vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt in De Nieuwsbode, de Staatscourant en 
via de elektronische weg {gemeentelijke website en ruimtelijkeplannen.nl). 

VERDERE PROCES 

Planning en uitvoering 

• 16 juni : collegebesluit raadsvoorstel vaststellen beheersverordening 

• 7 juli: In overleg met de raadsgriffie wordt het presidium voorgesteld om het raadsvoorstel direct 

te behandelen in de besluitvormende· raadsvergadering van 7 jul i, zonder voorafgaande Ronde 

Tafel en Debat. Dit gelet op het feit dat bij een uitgebreidere behandeling de beheersverordening 

later dan 20 september 2015 wordt vastgeste ld en bekendgemaakt, waardoor in het 

desbetreffende gebied vanaf die datum geen leges voor omgevingsvergunningen meer geheven 

kunnen worden. 

• Bekendmaking en inwerkingtreding vaststell ingbesluit 

Evaluatie 

De beheersverordening wordt op 7 juli 2015 ter vaststelling aan de raad aangeboden. 

terug 

BIJLAGEN 

1. Kaart beheersverordening Buitengebied Zuid-West 
2. Regels beheersverordening Buitengebied Zuid-West 
3. Toelichting beheersverordening Buitengebied Zuid-West 

De geldende bestemmingsplannen zijn niet als bijlage toegevoegd. Deze zijn al door uw raad vastgesteld . 
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~ 

Gemeente Zeist 

Behoort bij raadsvoorste l 

Nr. 15RV050 

De raad van de gemeente Zeist; 

RAADSBESLUIT 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015, en met overname van de in dat 

voorstel vermelde overwegingen; 

BESLUIT: 

De beheersverordening "Buitengebied Zuid-West" (IDN:NL.IMR0.0355.BVbuitengebiedZW-VS01) vast te 
stellen, waarbij de ondergrond is ontleend aan de GBKN versie van maart 2014. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2015. 

De raad 
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