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Afdeling Beleid en Ontwikkeling 

Onderwerp / voorstel:
Wensen en bedenkingen herziening beleidsregels 
planologische afwijkingen. 

Aan de raadscommissie.

Voorstel
Wij stellen u voor kennis te nemen van de herziening van de “beleidsregels planologische 
afwijkingen 2020” en indien gewenst uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken 
tijdens de raadscommissie.

Inleiding
Indien een aanvraag om omgevingsvergunning niet aan de bepalingen van het geldende 
bestemmingsplan voldoet dient de aanvraag gezien te worden als een verzoek om 
afwijking van het bestemmingsplan. Iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning 
dient te worden afgewogen naar de bijzondere omstandigheden van het geval. Dit neemt 
niet alleen tijd in beslag maar kent ook het risico van willekeur, dat is niet wenselijk. Door 
het vaststellen van het afwijkingenbeleid kan bij de verlening van een 
omgevingsvergunning worden verwezen naar het beleid. Oftewel, de toewijzing of 
afwijzing hoeft niet telkens uitgebreid te worden gemotiveerd. Daarnaast ontstaat er voor 
de inwoners en bedrijven meer duidelijkheid over de mogelijkheden. 

In 2012 zijn de “Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2012” vastgesteld. 
In 2015 is dit beleid herzien op opnieuw vastgesteld. Nu deze herziening bijna 5 jaar is 
toegepast is het weer tijd voor een actualisatie. De gemeente heeft een nieuw 
bestemmingsplan voor de bebouwde kom, en het college van Burgemeester en 
Wethouders (B&W) heeft nieuwe besluiten genomen die betrekking hebben op het 
afwijkingenbeleid. Deze zijn meegenomen in de actualisatie van het beleid. Dit beleid is 
daarmee een actuele bouwsteen voor de invoering van de Omgevingswet.

In de bijgevoegde notitie vindt u het voorstel voor de herziening van de beleidsregels tot 
de “Beleidsregels planologische afwijkingen 2020”. Er is op dit moment geen noodzaak 
om de bijbehorende ‘beleidsregels indieningsvereisten’ te herzien. Indien de 
Omgevingswet (datum nog onbekend) wordt ingevoerd dient dit opnieuw bekeken te 
worden.



Het vaststellen van deze beleidsregels is een bevoegdheid van ons college. 
Als gemeenteraad bent u echter het orgaan dat middels het vaststellen van 
bestemmingsplannen de ruimtelijke kaders schept voor ontwikkelingen. Er is geen 
wettelijke plicht tot het voeren van een wensen- en bedenkingen procedure. Gelet op de 
maatschappelijke, politieke gevoeligheid en ingrijpendheid van deze beleidsregels zijn wij 
van mening dat het wenselijk is om u als raadscommissie in de gelegenheid te stellen om 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken alvorens wij de beleidsregels zullen 
vaststellen. 

Centrale vraag
Heeft uw raadscommissie wensen of bedenkingen ten aanzien van de bijgevoegde 
“beleidsregels planologische afwijkingen 2020”?

Beoogd resultaat (wat)
Een peiling van de standpunten in de gemeenteraad ten einde inzicht te vergroten in het 
draagvlak van deze beleidsregels. 

Kader
Wabo, Bor, Wro, Bro, Structuurvisie Woudenberg 2030 en een aantal besluiten tot 
aanpassing van de beleidsregels in de periode 2015-2020. Indien de Omgevingswet 
wordt ingevoerd door het Rijk vormt deze wet het wettelijk kader. 

Argumenten
Het eerste hoofdstuk geeft een goede samenvatting van doel, nut en noodzaak van deze 
beleidsregels. In dit advies zullen wij ons dan ook beperken tot het benoemen van de 
voornaamste verschillen t.o.v. de beleidsregels 2015. 

- Aanpassing lay-out t.b.v. leesbaarheid.
- Harmonisatie bestemmingsplannen waarbij het nieuwe bestemmingsplan 

Bebouwde Kom als standaard fungeert. 
- Benodigde actualisatie van het kruimelbeleid door aanpassing van beleidsregels in 

de periode 2015-2020. Hieronder te verstaan:
 de opgenomen regels inzake afwijkingen met betrekking tot mantelzorg en;
 een wijziging van de definitie huishouden en 
 de opname met de afwijkingsmogelijkheid tot de uitoefening van klein van 

de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten of voorbereiding van 
een catering op locatie.

Duurzaamheid
De regels dragen bij aan een zorgvuldige afweging voor aanpassing van de onbebouwde 
ruimte. Draagt bij aan wel bevinden van mensen en kan de bouwmogelijkheden op een 
perceel vergroten dan wel de ruimtelijk gewenste richting insturen zonder dat mensen 
moeten verhuizen.

Draagvlak
Zal blijken uit de inspraak en de wensen en bedenkingen van de raad.
Gelet op eerdere behandeling van deze regels in de raad en belangstelling van de raad 
bij deze uitvoeringsregels hebben wij besloten om (hoewel sprake is van een college 
bevoegdheid) de raadscommissie de gelegenheid te bieden wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. 

Financiële consequenties
Komt feitelijk terug via de leges bij veranderingen.

Aanpak/uitvoering
Indien de raadscommissie wensen en bedenkingen wenst kenbaar te maken kan dat 
tijdens de commissievergadering. Eventuele wensen en bedenkingen zullen door ons 
college worden betrokken bij het vaststellingsbesluit.



Naast de wensen en bedenkingen van de raad zal ook het resultaat van de inspraak 
betrokken worden bij het vaststellingsbesluit. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester

Bijlage:
- Beleidsregels planologische afwijkingen 2020
Ter inzage en op de website beleidsregels planologische afwijkingen 2020. 




