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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Afdeling Ruimte / registratienr.:  

12 mei 2015 

C.P. Kootker 

0224 – 210 235 

Vaststelling Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen 

 

15.009490 

 

 

Samenvatting 

Voor het opstellen van nieuw afwijkingsbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen is vanuit het oogpunt 

van ‘ontslakken’ en ‘dereguleren’ onderzocht welke beleidsregels we willen behouden.  

 

Doelstelling van het nieuwe afwijkingsbeleid is het bieden van een kader om een oordeel over de 

wenselijkheid en aanvaardbaarheid van een plan te vormen en daar waar mogelijk bestaande 

beleidsregels te schrappen. Het is wenselijk om flexibeler, meer procesmatig vormgegeven beleid te 

gaan voeren.  

 

Ruimtelijke regelgeving is niet altijd makkelijk te doorgronden voor initiatiefnemers. Daarnaast zullen wij 

als gemeente zorgvuldig met de ruimte binnen de gemeente om moeten gaan willen we de 

gemeente op de kaart zetten en sterk houden. Het nieuwe afwijkingsbeleid is opgenomen in de 

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze reisgids is zowel een handreiking voor initiatiefnemers 

voor het maken van ruimtelijke plannen, als een beleidsstuk op basis waarvan die plannen getoetst 

kunnen worden.  

 

Met de reisgids wordt op een speelse en toegankelijke manier aan de lezer inzicht gegeven in een andere 

werkwijze bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij wij maatwerk willen leveren en goede ruimtelijke 

ontwikkelingen willen faciliteren. De reisgids moet zowel door het college als de raad worden vastgesteld, 

omdat het zowel betrekking heeft op bevoegdheden van het college als die van de raad. 

  

Voorgesteld besluit 

Voorgesteld wordt om te besluiten, voor zover het uw bevoegdheid betreft, om: 

I  het ‘Afwijkingsbeleid bestemmingsplannen’ zoals vastgesteld op 26 februari 2013, in te 

trekken; 

II de bij dit besluit behorende ‘Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen’ d.d. 6 mei 2015 vast te 

stellen. 
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Financiële gevolgen 

Vaststellen van de reisgids heeft geen financiële gevolgen. Via leges of een anterieure overeenkomst 

worden ambtelijke kosten bij ruimtelijke ontwikkelingen verhaald.  

 

1. Aanleiding 

In het kader van de fusie van de gemeente Schagen is een aantal, maar lang niet alle, 

beleidsstukken van de verschillende gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening 

bijeengevoegd en geharmoniseerd. Dit ‘Afwijkingsbeleid bestemmingsplannen’ is op 26 februari 2013 

door de raad vastgesteld. Vanuit het oogpunt van ‘ontslakken’ en ‘dereguleren’ is onderzocht welke 

beleidsregels we willen behouden en op welke wijze en in hoeverre het ruimtelijk beleid in één 

integraal document verwoord kan worden.  

 

 

2. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Doelstelling van het nieuwe afwijkingsbeleid is het bieden van een kader om een oordeel over de 

wenselijkheid en aanvaardbaarheid van een plan te vormen en daar waar mogelijk bestaande 

beleidsregels te schrappen. Het is daarbij wenselijk om flexibeler, meer procesmatig vormgegeven 

beleid te gaan voeren en het ruimtelijk beleid zoveel als mogelijk in één document te verwoorden.  

 

 

3. Argumenten 

I  Ruimtelijke regelgeving is niet altijd makkelijk te doorgronden voor initiatiefnemers. Daarnaast 

zullen wij als gemeente zorgvuldig met de ruimte binnen de gemeente om moeten gaan willen we 

de gemeente op de kaart zetten en sterk houden. Het nieuwe afwijkingsbeleid is opgenomen in 

de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen. De Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen is zowel een 

handreiking voor initiatiefnemers voor het maken van ruimtelijke plannen, als een beleidsstuk op 

basis waarvan die plannen getoetst kunnen worden. De Reisgids is aan de inwoners, bedrijven en 

instellingen gericht. Met het concept voor een reisgids hopen wij toegankelijk te zijn voor 

initiatiefnemers en hen uit te nodigen om met ons in gesprek te komen; 

 

II De Reisgids bevat geen concrete regels, waardoor het anders is dan het traditionele beleid wat 

de gemeente voorheen hanteerde. De ervaring heeft geleerd dat bij goede plannen concrete 

regels nog wel eens belemmerend kunnen werken. Met een beleidsstuk dat meer op abstracte 

criteria en het besluitvormingsproces is gericht, voorkomen we dat plannen die goed onderbouwd 

kunnen worden toch botsen met het beleid; 

 

III  Het voorgenomen beleid vraagt om een andere werkwijze bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij op 

voorhand niet met zekerheid kan worden gezegd of aan een plan wel of niet meegewerkt kan 

worden. Op basis van het beleid leveren wij maatwerk. Hiermee hopen wij te komen tot 

ontwikkelingen die zowel voor inwoners, instellingen en bedrijven als de gemeente Schagen 

gewenst zijn; 

 

IV de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen sluit aan bij de gedachte van ‘ontslakken’, 

‘dereguleren’ en de dienstverleningsgedachte (uitnodigen, faciliteren, ‘lean’ etc.) die wij als 

gemeente Schagen nastreven. 
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4. Financiën 

n.v.t. 

 

5. Risico's 

Het nieuwe beleidsstuk bevat geen concrete regels en is daarmee anders dan het traditionele beleid 

zoals we dat gewend zijn. Het niet hebben van concrete beleidsregels kan tot gevolg hebben dat het 

voor initiatiefnemers op voorhand onvoldoende duidelijk is wanneer hun plannen doorgang kunnen 

vinden.  

 

Daarnaast gaat de gemeente maatwerk leveren. Dit vraagt wat van de houding, de tijd en 

communicatie van de ambtenaren van de afdeling Ruimte. Hoewel in de toekomst de manier van 

werken voordeel moet opleveren, kan het zo zijn dat tijdens de implementatiefase van het beleid de 

dienstverleningsdoelstellingen die voort zijn gekomen uit het ‘lean’ maken van de processen voor 

Omgevingsvergunningen en Concept-aanvragen nog niet gehaald gaan worden. Het streven is dat 

dit uiteindelijk wel gaat gebeuren. De bruikbaarheid van het beleid zal daarom goed gemonitord 

moeten worden. 

 

 

6. Bijlagen 

 

1. Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen d.d. 6 mei 2015; 

2. Overzicht vervallen en in te trekken beleid. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015, nr. 15.009734 ;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 8 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in onder andere de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit, voor zover het zijn bevoegdheid betreft: 

I  het ‘Afwijkingsbeleid bestemmingsplannen’ zoals vastgesteld op 26 februari 2013, in te 

trekken; 

II de bij dit besluit behorende ‘Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen’ d.d. 6 mei 2015 vast te 

stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


