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: Oplegnotitie evaluatie van “het ruimtelijk functioneel kader en de nieuwe Wro”

Geachte leden van de raad,
Op 17 december 2009 is door de Raad de notitie “het ruimtelijk functioneel kader en de nieuwe Wro”
vastgesteld. In deze notitie is beschreven welk proces bij het opstellen van startdocumenten voor
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen door de Raad en het college wordt doorlopen.
Er is toen tevens aangegeven dat de notitie na een jaar zal worden geëvalueerd. De evaluatie van de
procedure heeft nu plaatsgevonden. De vraag die bij de evaluatie centraal heeft gestaan is: Hoe
functioneert de procedure zoals beschreven in de notitie in de praktijk en is de werkwijze nog up to
date?
In deze memo worden de belangrijkste zaken van de evaluatie op een rijtje gezet.
Op basis van de evaluatie zijn verschillende aanbevelingen te doen.
• Aanpassing van de procedures aan de nieuwe wetgeving. (Tussen het raadsbesluit van 17
december 2009 en deze evaluatie zijn er 2 nieuwe wetten in werking getreden met gevolgen
voor ruimtelijke procedures, namelijk de Crisis- en herstelwet (CHW) en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast is sindsdien ook de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) aangepast. Het projectbesluit bestaat niet meer, maar heet nu omgevingsvergunning
artikel 2.12).
• De participatie plaats te laten vinden door betrokkenen te raadplegen. (In het proces van
het startdocument is participatie opgenomen. In het proces is destijds nog niet aangegeven op
welke wijze participatie plaatsvindt. Nu de raad een beleidskader voor participatie heeft
vastgesteld (“We houden contact”), is het wenselijk om in de notitie op te nemen dat
participatie op het startdocument plaats zal vinden middels het raadplegen van burgers.
Raadplegen is een vorm van participatie waarmee in de afgelopen jaren op verschillende
manieren geëxperimenteerd is en ervaring mee is opgedaan. Hierbij moet u denken aan
expertmeetings, werksessies met belangengroepen, klankbordgroepen,
rondetafelbijeenkomsten.)
• Eventuele afwijkingen van de procedure bij de besluitvorming te beargumenteren.
(Indien voor een andere werkwijze wordt gekozen, bijvoorbeeld omdat er ook andere
procedures lopen met betrekking tot de ontwikkeling, zal dit met argumenten worden
aangegeven.)
• De verkorte procedure te handhaven. (Indien er sprake is van zaken van ondergeschikte
betekenis en een geringe ruimtelijke impact of er reeds vooraf duidelijkheid bestaat over het
standpunt van de raad, dan kan een verkorte procedure gevoerd worden. Zoals eerder bij de
Gymzaal Santpoort-Zuid. De fase van het startdocument wordt dan overgeslagen, hetgeen een
aanzienlijke tijdswinst oplevert. De raad wordt dan geïnformeerd middels een collegebericht.)
Als bijlage treft u de aangepaste processchema’s aan, zoals die eruit zien als de aanbevelingen uit de
evaluatie van het college worden overgenomen.

Bijlage 1
Aangepast stroomschema startdocument postzegelbestemmingsplan of
omgevingsvergunning artikel 2.12(voormalig projectbesluit)

Voorfase Startdocument,
opstellen kaders en participatie
(middels raadplegen)

Vaststelling startdocument door
raad conform raadsvoorstel

Voorontwerp bestemmingsplan of
omgevingsvergunning artikel 2.12
opstellen conform raadsbesluit

Vaststelling startdocument met
opmerkingen raad

Voorontwerp bestemmingsplan of
omgevingsvergunning artikel 2.12
opstellen inclusief opmerkingen raad

Voorontwerp in procedure ten
behoeve van overleg en inspraak

Ontwerp in procedure en vaststelling
door de raad (of vvgb bij
omgevingsvergunning)

Beroep tegen omgevingsvergunning
artikel 2.12 bij rechtbank

Hoger beroep tegen
omgevingsvergunning artikel 2.12 bij
Raad van State

Beroep tegen bestemmingplan bij Raad
van State

Initiatief afwijzen door raad
(einde procedure)

Bijlage 2
Aangepast stroomschema procedure kleinschalige ontwikkelingen
Collegebericht aan raad

Raad agendeert collegebericht niet
(binnen 4 weken)

Raad agendeert collegebericht wel
(binnen 4 weken)

Voorfase Startdocument,
opstellen kaders en participatie
(middels raadplegen)

Vaststelling startdocument
door raad conform
raadsvoorstel

Voorontwerp bestemmingsplan of
omgevingsvergunning artikel 2.12
voorbereiden conform
raadsbesluit

Voorontwerp in procedure ten
behoeve van overleg en inspraak

Ontwerp in procedure en vaststelling
door de raad (of vvgb bij
omgevingsvergunning)

Beroep en hoger beroep (alleen bij
omgevingsvergunning artikel 2.12)

Vaststelling startdocument met
opmerkingen raad

Voorontwerp bestemmingsplan of
omgevingsvergunning artikel 2.12
voorbereiden inclusief opmerkingen
raad

Initiatief afwijzen door raad
(einde procedure)

