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Het proces 

1. Aanvragen om toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling doorlopen een proces in 5 

fasen. Fase 1 vindt afsluiting in een conceptreactie van het college over de mate van 

storendheid. Deze fase is bij brief van 16 april 2010 afgesloten. 

Fase 2 gaat om de indiening van een concept-compensatievoorstel, inclusief een berekening 

en een beeldkwaliteitsplan. 

Bij brief van 1 mei 2014 sloten wij deze fase af met de voorlopige vaststelling van de 

compensatielocatie en tevens de fade 3: het afsluiten van een overeenkomst. 

Fase 4 betreft de ruimtelijke procedure: de locatie opnemen in een bestemmings- dan wel 

wijzigingsplan. 

Wij passen als voorbereidend orgaan dan de vereiste voorbereidende handelingen toe 

volgens de Wet ruimtelijke ordening. 

 

De overeenkomst regelt uitdrukkelijk, dat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de 

gemeente niet door de overeenkomst beperkt worden. Sterker nog: de uitoefening van de 

(raads)bevoegdheid blijft “onverlet”.  

De raad is dan ook volledig vrij te bepalen of hij het bestemmingsplan (gewijzigd) vaststelt of 

niet vaststelt. De initiatiefnemer neemt de voorbereidingen dan ook geheel voor eigen 

rekening en risico. 

Het exploitatieplan 

In de vragen 2 tot en met 9 spreekt vragensteller van een exploitatieplan.  

In de eerste plaats vinden wij de gebruikte term niet juist, omdat verwarring kan bestaan met het 

exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. De 

exploitatieberekening volgens de RvR is geen exploitatieplan, dat in beginsel gelijk met een 

bestemmingsplan moet worden vastgesteld. In het raadsvoorstel hebben wij toegelicht waarom daar 

van afgezien kan worden, omdat via een (anterieure) overeenkomst al in het kostenverhaal 

 Is voorzien. 

In de tweede plaats merken wij over de gedetailleerde en inhoudelijke vragen over de berekening 

op, dat initiatiefnemer via mails van 14 juni 2013 en 25 november 2013 heeft verzocht vertrouwelijk 

om te gaan met de financiële gegevens en deze gegevens niet openbaar te maken totdat de 

uitvoering is voltooid (graag vertrouwelijk behandelen). Wij hebben dan ook de berekening 

vertrouwelijk bij de stukken voor u ter inzage gelegd. 

In eerdere gevallen heeft de wethouder (november 2013) aan vragensteller aangegeven, dat 

openbaarheid de regel is. Uit de jurisprudentie volgt evenwel, dat wanneer het financieel-

economisch belang van de gemeente en/of haar wederpartij in het geding komt de gemeente op 



grond van artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (bepaalde) financiële 

gegevens niet openbaar behoeft te maken.  Aangezien de wederpartij daar om gevraagd heeft 

hebben wij de wens gerespecteerd.                                                          

In de derde plaats geven wij aan, dat in de reken- en tekenfase berekeningen zijn getoetst door het 

provinciale expertteam voor de Ruimte voor Ruimte regeling en onze cluster vastgoed. Zij zijn tot het 

oordeel gekomen, dat de aangehouden getallen binnen de aanvaardbare marges zijn. 

8.  

De ruimtelijke winst vinden wij duidelijk vanuit het beleid de verstening (veelal voormalige agrarische 

bebouwing) in het landelijk gebied terug te brengen.  

Wat situering en beeldkwaliteit aangaat hebben wij in het concrete geval aansluiting gevonden bij 

een vergelijkbare ontwikkeling aan de Beemsterboerweg. Bij de sanering van de kassen achter nr 1 ( 

en 3) hebben wij de oorspronkelijke bebouwing als harde ruimtelijke randvoorwaarde gehanteerd.  

Ook bij deze compensatielocatie vindt de bebouwing plaats binnen de oude contouren van de te 

saneren kassen. 

Wij zijn om deze reden ook bereid af te wijken van het hoofduitgangspunt geen  woningen in de 2e 

lijn.  

Vragensteller geven wij mee, dat wij in de regel geen voorstander zijn van woonbebouwing in de 2e 

lijn. 
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