
INITIATIEFVOORSTEL 2017

+

Datum 
voorstel:      

Registratiekenmerk: 198426

Raadsvergadering van: 21 december 2017

Vergadering Commissie van: 12 december 2017

Indiener: C. van Oosterom fractie-CU

B. Radstaake fractie-GBW

Onderwerp / voorstel:

Intrekken vaststellingsbesluit Bebouwde Kom en 
opnieuw gewijzigd vaststellen van het 
bestemmingsplan Bebouwde Kom

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:
1. Het besluit van 23 november 2017 met registratienummer 195181, tot gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom in te trekken, en
2. Het bestemmingsplan Bebouwde Kom met alle daarbij behorende documenten, met 
uitzondering van het op 23 november 2017 aangenomen amendement nummer 15, en 
met inachtneming van de in dit initiatiefvoorstel opgenomen gewijzigde formulering van 
artikel 35.1.1. en 35.1.3. opnieuw gewijzigd vast te stellen.

Inleiding
Na vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom op 23 november jl. is gebleken dat 
het door ons ingediende en aangenomen amendement 15 tot een bestemmingsplan leidt dat 
deels onuitvoerbaar is. Omdat dit nooit onze bedoeling was stellen wij u met dit 
initiatiefvoorstel voor om dit te herstellen en daarvoor het raadsbesluit van 23 november jl. in 
te trekken en een nieuw gewijzigd vaststellingsbesluit te nemen.

Centrale vraag
Bent u het met ons van mening dat het aannemen van amendement 15 tot een verdergaande 
consequentie leidt dan de intentie was en bent u bereid dit ongedaan te maken?

Beoogd resultaat (wat)
Een beter uitvoerbaar bestemmingsplan Bebouwde Kom.  

Kader
Wet ruimtelijke ordening, Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Argumenten
Door de aanpassing van artikel 35.1.1. en 35.1.3. (zoals verwoord in amendement 15) dient bij 
elke nog te bouwen woning in bijvoorbeeld Het Groene Woud, Westerwoud en Amalialaan op 
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het eigen perceel in de totale parkeerbehoefte te worden voorzien. Dit geldt dus ook voor 
rijwoningen en appartementen en behelst zowel de parkeerplaatsen voor de bewoners als voor 
bezoekers. Met de geldende parkeernormen en de daarmee gepaard gaande ruimtebehoefte 
zijn sociale en goedkope woningen niet meer te vergunnen (percelen zijn te klein) en zal vrijwel 
alleen op vrijstaande kavels aan de norm voldaan kunnen worden. Dit onder opoffering van de 
tuinen en de ruimtelijke kwaliteit. Gevolg is dat openbare parkeerplaatsen niet meer aangelegd 
worden, maar ook dat heel veel beoogde bouwplannen niet vergund kunnen worden. Dit 
wegens gebrek aan ruimte op het perceel om deze parkeervoorziening aan te kunnen leggen. 

Intentie amendement en aanpassing artikel 35.1.1. en 35.1.3. 
Het was onze bedoeling om de parkeerregeling aan te passen voor herontwikkelingslocaties en 
niet voor de nieuwbouwplannen waarvoor door de gemeente een integraal plan is opgesteld 
met aanleg van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Uit de overwegingen in ons 
amendement, en gelet op de discussie, blijkt dat het onze bedoeling is geweest te regelen dat 
bij functieverandering het parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. En indien dat niet lukt 
dat dan de raad kan besluiten om de bestaande openbare ruimte in te zetten van een regulier 
bestemmingsplanprocedure. Gelet op de intentie van ons amendement stellen wij voor om bij 
het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan artikel 35.1.1. en 35.1.3. te wijzigen. Artikel 
35.1.1. en 35.1.3. worden dan als volgt:

35.1 Parkeren 
Tenzij in hoofdstuk 2 expliciet is voorzien in een andere regel ten aanzien van de 
aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid, gelden de volgende regelingen:

35.1.1 Aantal autoparkeerplaatsen op eigen terrein 

Bij het bouwen van gebouwen dient de inrichting van elk perceel zodanig te zijn dat 
voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren als het eventueel laden en lossen op 
eigen terrein te kunnen afwikkelen. Op eigen terrein dient voorzien te zijn in voldoende 
parkeeraccommodatie, inclusief parkeergelegenheid voor werknemers en bezoekers, 
conform de parkeernormen uit CROW-publicatie 317 (Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie) of de opvolger(s) daarvan. In afwijking van het voorgaande kan 
parkeren in het openbaar gebied worden opgelost indien dit geen onevenredige gevolgen 
voor de parkeerdruk tot gevolg heeft. Indien er sprake is van toepassing van de in het plan 
opgenomen afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid dan dient altijd op eigen terrein in 
voldoende parkeeraccommodatie te worden voorzien.

Afmetingen

De bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien 
de afmetingen van bedoelde parkeerruimten voldoen aan de volgende bepalingen:
•haaks parkeren: ten minste 2,5 x 5,0 m; 
•langsparkeren: ten minste 2,0 x 6,0 m; 
•een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte voor zover die ruimte niet in de 
lengterichting aan een trottoir grenst: ten minste 3,5 m x 5,0 m.

35.1.2 
Ongewijzigde tekst van ontwerp plan overnemen.

35.1.3 Afwijken van het benodigd aantal parkeerplaatsen 
a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde onder artikel 35 lid 1.1 
en 35 lid 1.2 bij toepassing van de artikelen 34.3, 34.4, 34.8, 34.10, 34.14, 34.15, 34.16, 
34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.21 en 34.26 indien anderszins in voldoende 
parkeergelegenheid is voorzien.
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b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde onder artikel 35 lid 1.2 
indien anderszins in voldoende parkeergelegenheid is voorzien.

Juridisch kader
Een bestemmingsplan wordt met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 Awb voorbereid (art. 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro)). Een besluit tot wijziging van een besluit dat is voorbereid conform afdeling 3.4 
Awb, moet in beginsel ook met toepassing van die afdeling worden voorbereid. Op deze 
hoofdregel zijn twee uitzonderingen mogelijk (ABRvS 22 februari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV6546):
1. De raad kan na vaststelling van het plan waarbij de zienswijze van een appellant niet 
(geheel) is gehonoreerd, alsnog besluiten dat deze zienswijze dient te leiden tot een 
aanpassing van het plan, mits deze aanpassingen naar aard en omvang niet zodanig groot zijn 
dat een wezenlijk ander plan wordt vastgesteld.
2. Het wijzigingsbesluit bevat wijzigingen van ondergeschikte aard die de raad zonder dat de 
tegen het ontwerpplan ingediende zienswijzen daartoe aanleiding gaven, in het plan wil 
doorvoeren. Ook het herstellen van een kennelijke fout in het bestemmingsplan kan een 
ondergeschikte wijziging zijn (ABRvS 22 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6558).

Omdat er juridisch sprake is van een kennelijke fout is er sprake van een wijzigingsbesluit van 
ondergeschikte aard. De mogelijkheid om van deze mogelijkheid gebruik te maken is beperkt 
en ziet toe op uitsluitend de aanpassing van een fout. Hoewel het besluit van 23 november 
2017 ingetrokken wordt, worden de beraadslagingen, amendementen en andere stukken die 
ten grondslag liggen aan dat besluit, zover deze geen betrekking hebben op het aangenomen 
amendement 15 in stand gelaten. 

Duurzaamheid
Mens: Door aanpassing van art. 35.1.1 en door toevoeging van35.1.3 lid a geeft dit op een 
duurzame manier ruimte aan de invulling van de openbare ruimte.  

Draagvlak
Met het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan Bebouwde Kom, en het daarmee 
herstellen van artikel 35.1.1. en 35.1.3., vergroot het draagvlak van het plan. 

Beoogd resultaat (hoe)
Opnieuw gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. 

Financiële consequenties
Indien er tot het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan Bebouwde Kom wordt 
overgegaan heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitaties in positieve zin. 

Aanpak/uitvoering
Op grond van artikel 3.8 lid 4 Wro wordt binnen zes weken na vaststelling op 21 december 
2017 het raadsbesluit bekendgemaakt in de “Woudenberger” en de Staatscourant. 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn van 
ter visielegging kan beroep worden ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen 

zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de vastgestelde wijzigingen. 

Conclusie
Wij stellen u voor het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Bebouwde Kom in te 
trekken en het bestemmingsplan Bebouwde Kom opnieuw gewijzigd vast te stellen. 

Bijlage(n)
- Concept raadsbesluit
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Ter inzage
- Vaststellingsdossier 

C. van Oosterom
Lid CU-fractie

B. Radstaake
Lid GBW-fractie
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