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Onderwerp: Perspectiefnota 2019-2022

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 09-07-2018,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in het coalitieakkoord, samengevat in de Perspectiefnota, 'Samen een vitaal 

buitengebied creëren' als uitdaging 5 staat vermeld;
2. in 2013 de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vastgesteld als belangrijk 

instrument om sturing te geven aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het 
landelijk gebied;

3. een deel van deze toegestane toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen niet kan 
worden omgezet in beleid vanwege de stikstofproblematiek (nieuw 
bestemmingsplan Landelijk Gebied), waardoor deze categorie initiatieven een 
zogenoemde buitenplanse afwijking blijft;

4. de leges op deze buitenplanse afwijkingen volgens artikel 2.3.3.4 en 2.3.4.4 van de 
in november 2017 vastgestelde Verordening op de heffing en invordering van leges 
worden verhoogd met € 10.653,- extra in 2018;

5. het college heeft aangegeven ruimte te willen bieden aan ontwikkelingen in het 
landelijk gebied en deze te willen faciliteren;

6. mede door procesveranderingen, in de praktijk wordt afgeweken van de 
Verordening en deze initiatieven betreffende een buitenplanse afwijking regelmatig 
op kostprijsbasis leges toegerekend krijgen, die lager zijn dan de Verordening 
aangeeft,

van mening dat
1. de Structuurvisie en beleidsregels deze initiatieven toestaan dus doorgang moeten 

kunnen vinden;
2. door de impasse rond het bestemmingsplan Landelijk Gebied deze initiatieven 

buitenplans blijven en daardoor met hoge legeskosten worden geconfronteerd;
3. deze initiatieven bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons 

buitengebied en aan de mogelijkheid tot actualisatie van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied;

4. deze initiatieven vaker gaan voorkomen gezien de ontwikkelingen in ons landelijk 
gebied en dit zorgt voor onnodig veel extra ambtelijke inzet, immers deze 
initiatieven moeten via een raadsbesluit worden bekrachtigd;

5. we als gemeente moeten faciliteren en deze situatie anders moet in het belang van 
initiatiefnemer, gemeente en het gebied tot we kunnen overgaan tot herziening van 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied,

verzoekt het college
1. In de verordening op de heffing en invordering van leges 2019 de initiatiefnemers 

betreffende buitenplanse afwijkingen in ons landelijk gebied welke volgens de 
Structuurvisie of beleidsregels worden toegestaan vrij te stellen van de extra 
legessom van €10.653,-;
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2. de eventuele extra legeskosten voor deze initiatieven op kostprijsbasis te belasten;
3. de raad een verklaring van geen bedenkingen voor te leggen ter vaststelling voor 

deze categorie van gevallen

en gaat over tot de orde van de dag.
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