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Onderwerp: 
Voorbereidingsbesluit wooncluster 'Haarweg-Hoogbloklandseweg' 
Voorstel: 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van het feit, dat voor het wooncluster 'Haarweg-Hoogbloklandseweg' een 

bestemmingsplan wordt voorbereid. 
2. Toepassing te geven aan artikel 3.7 Wro (voorbereidingsbesluit), door te verklaren dat een 

bestemmingsplan wordt voorbereid voor het wooncluster 'Haarweg-Hoogbloklandseweg', zoals 
aangewezen op de bij het besluit behorende verbeelding NL.IMRO.0512.VB2019189-4001. 

3. ln het voorbereidingsbesluit te bepalen, dat in het gebied van het wooncluster 'Haarweg- 
Hoogbloklandseweg' het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen, nieuwe 
bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden. 

4. ln het voorbereidingsbesluit te bepalen, dat het bevoegde gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken 
van het onder 3 genoemde verbod, mits de voorgenomen wijziging van gebruik en het oprichten van 
nieuwe bouwwerken en uitbreiden van bestaande bouwwerken niet in strijd is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan. 

5. Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op woensdag 25 december 2019. 
Aanleiding: 
Op 1 juli 2018 is de aanvullende werking van de Bouwverordening vervallen. Hierdoor zijn in de gemeente 
Gorinchem twee zogenaamde 'witte vlekken' ontstaan. Dit zijn locaties waar geen bestemmingsplan geldt. 
Dit speelt bij het wooncluster 'Hoogbloklandseweg - Haarweg' en een deel van het terrein van perceel 
Parallelweg 3-5. Dit betekent, dat wij eventueel medewerking moet verlenen aan een aanvraag om 
omgevingsvergunning, terwijl dit plan vanuit ruimtelijk oogpunt onwenselijk is. Een voorbereidingsbesluit 
impliceert dat alle aanvragen om omgevingsvergunningen in beginsel moeten worden aangehouden. ln het 
voorbereidingsbesluit worden voorwaarden genoemd om deze aanhouding via een afwijkingsbevoegdheid te 
kunnen doorbreken. Het voorstel heeft betrekking op het genoemde wooncluster. Het voorbereidingsbesluit 
m.b.t. het perceel Parallelweg 3-5 wordt via een apart raadsvoorstel aan u voorgelegd. 
Beoogd effect: 
Op grond van het voorbereidingsbesluit worden alle aanvragen om omgevingsvergunning voor het 
wooncluster aangehouden, met als doel ruimtelijke ontwikkelingen met een negatieve impact op het perceel 
te voorkomen. 
Argumenten: 
1. 1 Voor het wooncluster is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. 
Op 9 april 2019 is het voorontwerp bestemmingsplan, NL.IMRO.0512.BP2016170-2001, voor het 
wooncluster in de inspraakprocedure en het wettelijk vooroverleg gebracht. Beide procedures liepen vanaf 
woensdag 10 april tot en met dinsdag 21 mei 2019. Het voorontwerp bestemmingsplan repareert deels het in 
2012 door de Raad van State gedeeltelijk vernietigde bestemmingsplan 'Gorinchem-Noord'. Het 
bestemmingsplan voorziet namelijk in een consoliderende regeling voor het wooncluster en de naastgelegen 
agrarische percelen. Verder krijgen de woningen een uitgebreidere regeling voor een bedrijf aan huis. Het 
waterschap 'Rivierenland' en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben een vooroverlegreactie 
ingediend. Door prioriteitstelling is het ontwerp bestemmingsplan door ons nog niet in procedure gebracht. U 
bent bij de start van de procedures via een raadsinformatiebrief d.d. 2 april 2019, nummer 1864, 
geïnformeerd. 
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1.2 Het oude voorbereidingsbesluit uit 2019 kan niet worden verlengd. 
U heeft voor het wooncluster op 8 november 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Het besluit is op 14 
november 2018 in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit geldt voor een jaar. Als binnen deze periode 
een nieuw ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dan neemt het ontwerp bestemmingsplan de 
beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over. Helaas is dit niet gelukt (zie onder argument 1.1 ). 
U kan wel een nieuw voorbereidingsbesluit nemen. Dit heeft tot gevolg, dat alle onder het oude besluit 
aangehouden aanvragen om omgevingsvergunning alsnog moeten worden verleend. Op dit moment is 
hiervan nog geen sprake. Dit betreft echter een momentopname. 

2. 1 Een nieuw voorbereidingsbesluit voorkomt ongewenste activiteiten. 
Door het nemen van een voorbereidingsbesluit verklaart u dat voor het plangebied een nieuw 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Door dit besluit kunnen aanvragen om omgevingsvergunning, die 
gepaard gaan met een (ongewenste) ruimtelijke impact, worden aangehouden. De aanvragen om 
omgevingsvergunning worden bij tijdige tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan uiteindelijk aan dit 
bestemmingsplan getoetst. Zo wordt voorkomen dat ongewenste activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn 
met het nieuwe bestemmingsplan. Bij het voorbereidingsbesluit is een verbeelding opgenomen dat het 
gebied weergeeft dat wordt beschermd en met ingang van welke dag het besluit in werking treedt (zie 
argument 5.1 ). 

3. 1 Opnemen van een verbod tot wijzigen gebruik van gronden en/of bouwwerken, het oprichten van nieuwe 
bouwwerken en uitbreiden van bestaande bouwwerken. 
ln het voorbereidingsbesluit is een verbod opgenomen. Om binnen het gebied het gebruik van gronden en 
bouwwerken te wijzen, nieuwe bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden. Dit houdt 
overigens niet in dat het gehele gebied 'op slot' wordt gezet. De gewenste aanvragen om 
omgevingsvergunning worden verleend, als de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan. Dit impliceert dat ontwikkelingen die geen negatieve consequenties hebben, bijvoorbeeld 
als het voorliggende bouwplan uitgaat van het in procedure zijnde bestemmingsplan, vergund kunnen 
worden en daarom niet tot onnodige stagnatie in de ontwikkeling zal leiden (zie onder ook onder argument 
4.1 ). 

4. 1 Opnemen van een afwijkingsbevoegdheid van het verbod genoemd onder argument 3. 1. 
Een verbod om het gebruik te wijzigen en bouwwerken op te richten c.q. uit te breiden binnen het gebied 
waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt zonder van die regel te mogen afwijken is te rigide. Niet iedere 
gebruikswijziging of bouwplan zal als ongewenst kunnen worden bestempeld. De Wro geeft de 
gemeenteraad de mogelijkheid bij het voorbereidingsbesluit tevens te bepalen dat het bevoegde gezag van 
het verbod kan afwijken, mits de voorgenomen wijziging en/of bouwplan niet strijdig is met het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 

5. 1 Inwerkingtreding voorbereidingsbesluit. 
Op grond van artikel 3.7 lid 2 Wro moet in het voorbereidingsbesluit worden bepaald voor welk gebied het 
besluit geldt en met ingang van welke dag het in werking treedt. Beide aspecten zijn in het 
voorbereidingsbesluit opgenomen. 
Risico's: 
2.1 De werkingsduur van het oude voorbereidingsbesluit is vervallen. 
Het risico bestaat dat aanvragen om omgevingsvergunning met een negatieve ruimtelijke impact toch 
moeten worden verleend. 

2.2 Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar en beroep open. 
Financiën: 



Raadsbesluit 

De gemeenteraad van Gorinchem, 

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 20 november 2019 
Gelet op de wettelijke bepalingen 

Besluit: 
1. Kennis genomen van het feit, dat voor het wooncluster 'Haarweg-Hoogbloklandseweg' een 

bestemmingsplan wordt voorbereid. 
2. Toepassing te geven aan artikel 3.7 Wro (voorbereidingsbesluit) en te verklaren dat een 

bestemmingsplan wordt voorbereid voor het wooncluster 'Haarweg-Hoogbloklandseweg', zoals 
aangewezen op de bij het besluit behorende verbeelding, overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0512.VB2019189-4001, waarbij 
voor de locatie van de gemetrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond, die is 
ontleend aan de GBKN. 

3. Te bepalen dat het verboden is, om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen, nieuwe 
bouwwerken op te richten en bestaande bouwwerken uit te breiden in het gebied van het 
wooncluster 'Haarweg-Hoogbloklandseweg' waar het voorbereidingsbesluit van kracht is. 

4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3 
genoemde verbod, mits de voorgenomen wijziging van gebruik en het oprichten van nieuwe 
bouwwerken en uitbreiden van bestaande bouwwerken niet in strijd is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan. 

5. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op woensdag 25 december 2019. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 december 2019 

Griffier, 
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