Voor nieuwsbrief gemeenteraad
Kennisname nieuwe bestemmingsplannen
Op 24 juni jl. is de nieuwe inspraakverordening in werking getreden. Één van de
wijzigingen in de nieuwe verordening is dat -behoudens in de gevallen dat het college wel
tot inspraak besluit- geen formele inspraak meer open staat bij bestemmingsplannen.
Het achterliggende argument is dat bij bestemmingsplannen al een vorm van inspraak
bestaat door de wettelijk voorgeschreven zienswijzenprocedure over het
ontwerpbestemmingsplan en “inspraak op inspraak” niet zinvol is. Dat er goed
vooroverleg moet zijn tussen initiatiefnemers en de omgeving blijft evident, maar staat
hier los van.
Hiermee komt, in de meeste gevallen, de voorontwerpfase bij bestemmingsplannen te
vervallen. Omdat er wel situaties kunnen optreden waar dat anders ligt bijvoorbeeld
bestemmingsplannen die als “politiek of maatschappelijk gevoelig” kunnen worden
aangemerkt, blijft het college bevoegd om inspraak in te zetten.
Sinds 2010 heeft een soort “voorhangprocedure” gegolden waarbij het voorontwerp van
een nieuw bestemmingsplan gedurende een periode van twee weken voor vrijgave ter
kennis lag van de raadscommissie alvorens het college het plan verder in procedure
bracht (zie bijlage 1). Op deze manier konden raadsleden in een vroeg stadium van het
proces kennis nemen van het plan en desgewenst hierop reageren. In de praktijk vormde
de voorhang van voorontwerpplannen overigens geen aanleiding tot het geven van een
reactie. Met het vervallen van voorontwerpbestemmingsplannen is dus ook een einde
gekomen aan de daarmee samenhangende voorhangprocedure.
De nieuwe leest waarop bestemmingsplannen worden geschoeid, betekent dat
raadsleden nu veelal voor het eerst kennis nemen van een nieuw bestemmingsplan uit de
besluitenlijsten van het college over het ontwerpbestemmingsplan. Voordat een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt voor het indienen van zienswijzen, moet het
college namelijk hiertoe besluiten. Raadsleden krijgen deze besluitenlijsten per e-mail
toegestuurd. Via de website ruimtelijkeplannen.nl is het ontwerpbestemmingsplan dan
digitaal raadpleegbaar. Uiteindelijk zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad
worden aangeboden.
Naast kennisname van nieuwe bestemmingsplannen uit de besluitenlijsten, zal het
college u in voorkomende gevallen -zoals te doen gebruikelijk is- tijdens de
commissievergaderingen op de hoogte houden van nieuwe bestemmingsplannen. In de
situaties dat het college wel inspraak toepast bij bestemmingsplannen zal zij de raad
uiteraard hiervan mededeling doen.
Uit het als bijlage 2 bijgevoegde processchema blijkt het verschil tussen het
bestemmingsplanproces met voorontwerpfase (groene blokjes) en de nieuwe situatie dat
het proces aanvangt met het ontwerpbestemmingsbestemmingsplan (blauwe blokjes). In
het schema staat CHW voor Crisis- en herstelwet.

