
Beantwoording vragen Reisgids ruimtelijke ontwikkeling 
 

 

Vraag  Antwoord Door 

Hoe moet dit stuk worden 

gezien? Welke juridische 

status heeft het stuk? Moet 

het meer gezien worden 

als een leidraad? 

 

De Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen is zowel: 

1). een beleidsstuk in de zin van de Awb op basis waarvan in 

afwijking van het bestemmingsplan medewerking kan worden 

verleend aan een ruimtelijke ontwikkeling, als; 

2). een handleiding die inwoners, bedrijven en instellingen 

duidelijkheid moet geven en ze op weg helpt bij het ontwikkelen 

van hun plannen; 

 

Onder een beleidsregel in de zin van de Awb wordt verstaan: ‘een 

bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen 

verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de 

vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het 

gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan’. Omdat 

concrete, maatgevende regels bij goede plannen belemmerend 

kunnen werken, is ervoor gekozen om de beleidsregels abstracter 

vorm te geven. 

 

Op grond van een aantal wettelijke voorschriften is het mogelijk 

voor de gemeente om mee te werken aan een ruimtelijke 

ontwikkeling die niet passend is binnen het bestemmingsplan. Een 

verwijzing naar deze voorschriften vindt u op pagina 53. Regels 

omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de 

uitleg van wettelijke voorschriften vindt u in hoofdstukken ‘Snel op 

weg’, ‘De basis’ en in de hoofdthema’s Wonen, Werken en 

Recreëren. Zo is er bijvoorbeeld een regel dat als bij een plan 

onvoldoende rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheden 

van aangrenzende gronden (oftewel: buren), deze geen doorgang 

kunnen vinden. Dit is een regel die ruimte voor interpretatie overlaat 

maar ook veelomvattend is. Om meer duidelijkheid te verschaffen 

wordt daarom een verwijzing gemaakt naar het Burenrecht, waarin 

over aspecten als uitzicht en privacy regels zijn opgenomen. Ook 

wordt in een voorbeeld aangegeven dat rekening moet worden 

gehouden met schaduwhinder. Juist de ruimte voor interpretatie 

zorgt ervoor dat de initiatiefnemer op zoek moet gaan naar 

oplossingen wil hij zijn plan kunnen realiseren. In ruil voor de 

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer laat de gemeente een 

aantal belemmerende beleidsregels los.  

 

De Reisgids laat heel goed zien hoe belangen worden afgewogen 

en waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden bij het 

ontwikkelen van een plan welke niet passend is binnen het 

bestemmingsplan. Doordat de regels ruimte voor interpretatie 

overlaten, maar ook veelomvattend zijn, wordt de initiatiefnemer 

gedwongen om goed na te denken over zijn plan en oplossingen te 

zoeken. De gemeente is er om, indien de initiatiefnemer dit nodig 

heeft, te informeren en te adviseren. Goed nadenken over een plan 
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en oplossingen zoeken is voor ontwikkelingen die wel passend zijn 

binnen het bestemmingsplan natuurlijk ook een goed idee. Zo ook 

om het standpunt van buren mee te nemen bij het maken van 

plannen. Ook staat de gemeente klaar over deze plannen te 

informeren en te adviseren. 

Willen we niet liever een 

paar kaders? Het lijkt erg 

vrijblijvend. 

Het abstracte karakter van de beleidsregels in de Reisgids zorgt er 

misschien voor dat het beleid vrijblijvend lijkt, maar het 

tegengestelde is waar. De regelgeving vanuit het Rijk en de 

provincie is de afgelopen jaren strenger geworden. Juist de ruimte 

voor interpretatie zorgt ervoor dat, binnen de reikwijdte van wet- en 

regelgeving, de initiatiefnemer op zoek moet gaan naar 

oplossingen wil hij zijn plan kunnen realiseren. In de praktijk komt het 

erop neer dat een initiatiefnemer beter moet nadenken over zijn 

plannen, weloverwogen keuzes moet maken en zijn plannen 

uitgebreider moet motiveren. In ruil voor de verantwoordelijkheid 

van de initiatiefnemer laat de gemeente een aantal 

belemmerende beleidsregels los. Zo voorkomen we dat plannen 

waar goed over na is gedacht en waarbij verantwoordelijke keuzes 

zijn gemaakt, stuk lopen op een concrete beleidsregel.  

 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld meewerken aan het vestigen van een 

afhaalrestaurant in een leegstaand pand dat volgens het 

bestemmingsplan bestemd is voor detailhandel, indien dit restaurant 

voorzieningen treft om licht-, geur- en geluidhinder tegen te gaan 

en er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Een 

afhaalrestaurant is een combinatie van horeca en detailhandel 

waarvoor bijvoorbeeld in het bestemmingsplan “Centrum en 

omgeving” van Schagen alleen plek zou zijn ter plaatse van de 

bestemming ‘Horeca – categorie 2 en 3’ welke normaliter bestemd 

zijn voor ‘normale’ restaurants waar de maaltijd ter plaatse wordt 

genuttigd, café’s en discotheken (vrij zwaar dus). Met het nieuwe 

beleid geven wij toe dat nieuwe en andere bedrijfsvormen, zoals 

hier het geval, niet altijd zijn te voorzien. Het vestigen van een 

afhaalrestaurant in dit geval stimuleert de dynamiek in het 

stadscentrum en daarbij wordt leegstand van een pand 

voorkomen. Een gebruik dus dat we willen aanmoedigen in plaats 

van afwijzen.  

Helvrich, Perton 

Hoe voorkom je willekeur? 

Hoe wordt voorkomen dat 

een plan (opeenstapeling 

van wensen) doorgang 

vindt of geen doorgang 

vindt door toedoen van 

één ambtenaar? 

 

Het beleid geeft openheid over het proces en maakt duidelijk waar 

een initiatiefnemer mee te maken krijgt bij het ontwikkelen van zijn 

plannen. In ieder geval wordt in hoofdstuk ‘Schagen over ruimtelijke 

ontwikkelingen’ (pagina 14 en 15) aangegeven dat in de nieuwe, 

geactualiseerde bestemmingsplannen de laatste ruimtelijke 

inzichten en beleid zijn verwerkt. Het mag dan ook duidelijk zijn dat 

concrete regels in de bestemmingsplannen zekerheid geven over 

wat een initiatiefnemer in ieder geval mag realiseren. Wat ook 

zekerheid moet geven, is dat voor elk plan dat van het 

bestemmingsplan afwijkt maatwerk wordt geleverd. Voor elke case 

zal worden beoordeeld of voldaan wordt aan de regels zoals 

opgenomen in de Reisgids. Ook kan elke initiatiefnemer rekenen op 
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informatie en advies van de gemeente op het moment dat hij dat 

nodig heeft. 

 

Door de afdeling Ruimte is een aantal werkafspraken gemaakt en 

een aantal aanpassingen gedaan in het proces om een 

zorgvuldige besluitvorming te garanderen. Zo worden bijvoorbeeld 

alle consultgesprekken en inhoudelijke adviezen geregistreerd in het 

zaaksysteem dat ook gebruikt wordt voor het behandelen van 

aanvragen. Ook worden zaken wekelijks besproken in een overleg 

tussen de clusters Bouwzaken en Ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt 

voorkomen dat er niet eenduidig geadviseerd wordt richting 

initiatiefnemers of dat een besluit afhangt van één ambtenaar. Ook 

maakt het zaaksysteem mogelijk dat de motivering voor een besluit 

over een bepaald beleidsthema snel opgezocht kan worden en 

uitgedragen kan worden. Door het monitoren van de bruikbaarheid 

en de toepassing van het beleid moet inzichtelijk worden wat 

actuele beleidsthema’s zijn, of er aanvullende regels gewenst zijn en 

waar meer regels losgelaten kunnen worden.  

Hoe wordt omgegaan met 

een goed onderbouwd 

maar ongewenst plan? 

 

Omdat met de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen meer 

verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de initiatiefnemer 

verwachten wij dat er minder ongewenste plannen bij de 

gemeente worden ingediend. De Awb regelt dat gemeenten hun 

besluiten zorgvuldig moeten motiveren. Aan een zorgvuldige 

motivering kan bijvoorbeeld worden voldaan door in een besluit te 

verwijzen naar een concrete beleidsregel waaraan wordt voldaan. 

Doordat de regels in de Reisgids ruimte voor interpretatie overlaten 

zal in de besluitvorming extra aandacht moeten worden besteed 

aan het motiveren van een plan en kan de gemeente niet met een 

simpele verwijzing naar het beleid uit de voeten. Bij een beleidsstuk 

met concrete regels bestaat het risico dat voorbij wordt gegaan 

aan een goede praktijkgerichte motivering van een plan en dat 

enkel wordt getoetst of voldaan wordt aan een concrete 

beleidsregel. Zo kon het voorheen mogelijk zijn om, in afwijking van 

het bestemmingsplan, een bijgebouw bij een woning toe te staan 

met een oppervlakte van 70 m2 (in plaats van 50 m2) en een hoogte 

van 6 m (in plaats van 5 m) terwijl dit onaanvaardbare 

schaduwwerking in de tuin van de buren tot gevolg had. Met de 

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen kan een dergelijk plan geen 

doorgang vinden of kan het zo zijn dat de initiatiefnemer bewogen 

wordt om met de buren in overleg te gaan en wellicht tot een 

oplossing en een middenweg te komen. De Reisgids voor ruimtelijke 

ontwikkelingen moet de kwaliteit van de (motivering van) besluiten 

vergroten en de bezwaren tegen plannen verlagen. 

Helvrich 

Op pagina 22 is als laatste 

zin van de 4e alinea 

opgenomen: ‘Bij een 

teveel aan plannen 

binnen het programma, 

zullen plannen met de 

De zin ‘Bij een teveel aan plannen binnen het programma, zullen 

plannen met de grootste kwaliteitsverbetering voorrang krijgen.’ 

moet in combinatie gelezen worden met de Lokale woonvisie. Hierin 

is op objectieve wijze toegelicht waaruit ‘kwaliteit’ bestaat. Kwaliteit 

impliceert al behoefte. Aanpassen van de zin is daarom niet nodig. 

Schouten 



grootste 

kwaliteitsverbetering 

voorrang krijgen.’ 

Beoordelen van de groot-

ste kwaliteitsverbetering is 

subjectief. Kan hiervoor in 

de plaats komen: de 

grootste behoefte? 

Wat is het voordeel van de 

Reisgids, hoe moet er mee 

om worden gegaan en 

waarom is hier prioriteit 

aan gegeven? 

Het voordeel van de Reisgids is dat de gemeente Schagen hiermee 

uitdraagt te willen samenwerken met initiatiefnemers. Het moet 

vertrouwen tussen de gemeente, inwoners, instellingen en bedrijven 

vergroten. Wij willen met de Reisgids initiatiefnemers met goede 

plannen uitnodigen met ons in gesprek te gaan en tot ontwikkeling 

te komen.  

 

Aan de Reisgids is prioriteit gegeven omdat een groot deel van het 

ruimtelijk beleid nog was vastgesteld door de voormalige 

gemeenten en per 1 januari 2015 is komen te vervallen. Het 

vaststellen van de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen zorgt er 

voor dat er weer een compleet beleid voor ruimtelijke 

ontwikkelingen geldend is.  

 

Het voorheen geldende “Afwijkingsbeleid voor 

bestemmingsplannen” is vóór de fusie opgesteld. Tijdens het 

gebruiken van dit beleid is gebleken dat deze ontoereikend was en 

in een aantal gevallen belemmerend werkte. Naar aanleiding van 

het Lean-project voor omgevingsvergunningen is op 29 april 2014 

een gewijzigde versie vastgesteld door het college. Met deze 

wijziging zijn al abstracte regels vastgesteld voor zogenaamde 

“kruimelgevallen” (relatief kleine afwijkingen van het 

bestemmingsplan). Het gebruiken van deze abstracte regels heeft 

er voor gezorgd dat de kwaliteit van onze besluiten zijn verhoogd en 

dat wij maatwerk hebben kunnen leveren voor bepaalde plannen. 

In de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen is deze beleidsaanpak 

verder uitgewerkt.  

Perton, Vogel 

Wanneer wordt de raad 

nog ingeschakeld? En 

moet de ‘Lijst categorieën 

van gevallen waarin geen 

Vvgb is vereist’ tegen het 

licht worden gehouden? 

De rol van de raad met de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen is 

het uitdragen van het nieuwe beleid van de gemeente richting de 

inwoners, instellingen en bedrijven. Wij hopen dat inwoners, 

instellingen en bedrijven met goede plannen zich uitgenodigd 

voelen en met de gemeente in gesprek willen gaan om tot 

ontwikkeling te komen. 

 

In het schema op pagina 53 is vermeld op welke manieren de 

gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan. Voor het 

zogenaamde Project afwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1, onder a 

onder 3° Wabo) is in de regelgeving bepaald dat door de 

gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) moet 

worden afgegeven, tenzij door de raad is besloten dat dit niet nodig 

is. In de ‘Lijst categorieën van gevallen waarin Vvgb is vereist’ welke 
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op 3 januari 2013 door de raad is vastgesteld, is bepaald dat voor 

ruimtelijke ontwikkelingen welke in overeenstemming zijn met 

vastgesteld beleid geen Vvgb hoeft te worden afgegeven. Het 

gaat slechts om één van de vijf manieren op basis waarvan van 

bestemmingsplannen kan worden afgeweken. Op het moment dat 

twijfel bestaat over de toepasbaarheid van de lijst zullen wij deze 

tegen het licht houden. Verder is voor het vaststellen van een 

bestemmingsplan in ieder geval een besluit van de raad nodig. 

Komen alle beleidsregels in 

het overzicht te vervallen 

en hoe zit het met regels 

die niet terug komen? Is 

het zo dat als regels niet 

terug komen, dat iets dan 

automatisch mag? Als 

voorbeeld wordt 

genoemd permanente 

bewoning 

recreatiewoningen. 

Veel regels uit het vervallen beleid zijn al in de nieuwe, 

geactualiseerde bestemmingsplannen opgenomen. Duidelijk moet 

zijn dat de regels in de bestemmingsplannen zekerheid geven over 

wat een initiatiefnemer mag realiseren. Zo is bijvoorbeeld in de 

bestemmingsplannen expliciet verboden dat bijgebouwen bij 

woningen gebruikt worden ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf, of dat recreatiewoningen permanent bewoond 

worden. Voor de regels in het vervallen beleid die niet in de nieuwe, 

geactualiseerde bestemmingsplannen zijn opgenomen, is 

onderzocht of deze actueel zijn en of we ze willen behouden. Onder 

de hoofdthema’s Wonen, Werken en Recreëren zijn de gewenste te 

behouden regels in abstracte vorm opgenomen. 

 

Om antwoord te geven op de concrete vraag over hoe moet 

worden omgegaan met permanente bewoning van 

recreatiewoningen het volgende: begin dit jaar is hiervoor apart 

beleid vastgesteld: “Beleidsregels permanente bewoning 

recreatiewoningen gemeente Schagen”. Hierin is opgenomen hoe 

om wordt gegaan met permanente bewoning van 

recreatiewoningen.  Kort gezegd komt het op het volgende neer: 

Bewoners die reeds op 31 oktober 2003 permanent hun 

recreatieverblijf bewoonden, kunnen een persoonsgebonden 

omgevingsvergunning aanvragen. Bewoners die reeds op 1 januari 

2013 permanent hun recreatieverblijf bewoonden, kunnen een 

persoonsgebonden gedoogbeschikking aanvragen. Bewoners die 

voor het bovenstaande niet in aanmerking komen, zullen worden 

aangeschreven en verzocht de recreatiewoning conform de 

bestemming te gaan gebruiken.   

Bredewold, 

Vogel 

Het bestemmingsplan 

geeft ook al regels om af 

te wijken, wordt hier dan 

ook weer van afgeweken? 

In het bestemmingsplan zijn inderdaad regels opgenomen op basis 

waarvan met behulp van een zogenaamde binnenplanse afwijking 

medewerking kan worden verleend aan een plan. Nu kan het zo zijn 

dat de regels in het bestemmingsplan, en ook de binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid, belemmerend werken. Soms is het zelfs zo 

dat een plan er beter op wordt op het moment dat deze iets afwijkt 

van de regels van het bestemmingsplan. Voor deze plannen geldt 

dat op basis van de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen (in 

principe) toch medewerking kan worden verleend. 

 

Doordat de regels in de Reisgids ruimte voor interpretatie overlaten 

zal in de besluitvorming aandacht moeten worden besteed aan het 

motiveren van een plan. Met het toepassen van een binnenplanse 
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afwijking word nog wel eens voorbij gegaan aan een goede 

praktijkgerichte motivering van een plan, simpelweg omdat deze 

aan een concrete regel voldoet. Met de Reisgids voor ruimtelijke 

ontwikkelingen kan een beter plan, dat niet voldoet aan het 

bestemmingsplan en de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, toch 

gerealiseerd worden.  

 

Om een voorbeeld te noemen: denk aan de bestemmingsplanregel 

die zegt dat een aanbouw aan een woning een bouwhoogte mag 

hebben van maximaal 5 meter. Op het moment dat een inwoner 

het plan opvat om een dakopbouw op zijn garage te realiseren om 

hiermee twee extra slaapkamers voor zijn kinderen te realiseren, kan 

de maximale bouwhoogte belemmerend werken. De initiatiefnemer 

wil namelijk voldoende oppervlakte. Vaak werd gedacht aan 

allerlei oplossingen binnen de regels van het bestemmingsplan; zoals 

het realiseren van een dakopbouw met een deels plat- en deels 

schuin dak. Ook de algemene afwijkingsmogelijkheid van 10% in het 

bestemmingsplan zou hier nog belemmerend kunnen werken, 

aangezien een maximale bouwhoogte van 5,5 meter ook niet 

voldoende oppervlakte kan opleveren. Vaak gaat het dan ook bij 

het zoeken naar een oplossing ten koste van het ontwerp en de 

uitstraling van de totale woning. Met het beleid in de Reisgids voor 

ruimtelijke ontwikkelingen wordt de mogelijkheid geboden voor de 

initiatiefnemer om na te denken over het plan en oplossingen te 

bedenken. De Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen moet de 

kwaliteit van de besluiten vergroten en de bezwaren tegen plannen 

verlagen. 

Moet de Reisgids niet 

worden aangepast aan 

de nieuwe 

Omgevingswet? 

Met de aankomende omgevingswet wil het Rijk alle ruimtelijk 

relevante regelgeving bundelen en vereenvoudigen. De Reisgids 

voor ruimtelijke ontwikkelingen is met dezelfde gedachte tot stand 

gebracht. Verder is de Reisgids voor ruimtelijke ontwikkelingen door 

de gemeente zelf ontwikkeld. Door het monitoren van de 

bruikbaarheid en de toepassing van het beleid moet inzichtelijk 

worden wat actuele beleidsthema’s zijn, of er aanvullende regels 

gewenst zijn en waar meer regels losgelaten kunnen worden. Het is 

de bedoeling dat de Reisgids een dynamisch stuk wordt dat jaarlijks 

een update krijgt. Het stuk is geheel geschreven met oog op de 

toekomstige omgevingswet en kan zodra dit nodig is makkelijk 

worden aangepast. 

Komen 

 

 


