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Motie Toetsingskader Elswoutshoek 

 

 

De raad bijeen 10 juli 2015 

 

Kennis genomen van: 

 Het besluit van het College d.d. 30 juni 2015, waarin zij aangeeft het voornemen 

te hebben een omgevingsvergunning te verlenen ten aanzien van plannen voor 

EWH, ingediend op 22 mei 2015, voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’, om de bebouwing uit het inrichtingsplan utiliteitszone te 

realiseren; 

 

 Het college daarbij, volgens het gepubliceerde besluit met de bijbehorende 

bijlagen, waaronder de “Toets aanvraag Elswoutshoek aan het inrichtingsplan 

utiliteitszone” d.d. 18 juni 2015 ( corsa nummer 2015051707), het 

inrichtingsplan utiliteitszone als een toetsingskader heeft gehanteerd; 
 

 

Constaterende dat: 

 Uit deze “Toets” blijkt dat er in de beschrijving van de bouwmogelijkheden, zoals 
bedoeld in de specifieke aspecten behorende bij de afgegeven VVGB, zes 

innerlijke tegenstrijdigheden en lacunes zitten; 
 

 Het college aan deze tegenstrijdigheden en lacunes zelf invulling heeft gegeven, 

zonder de Raad daarover te raadplegen dan wel te informeren;  

  De gemeenteraad het enige orgaan is dat een VVGB mag en kan wijzigen dan 

wel bij tegenstrijdigheden en lacunes mag aanvullen; 

  het College de Raad, voorafgaand aan een te nemen besluit, had behoren te 

raadplegen voor nadere uitleg en verheldering, dan wel wijziging van de VVGB; 

  het oppervlakte van de footprint genoemd in de VVGB (115 m2) niet 

overeenkomt met het oppervlakte van de footprint genoemd in het college 

besluit van 30 juni 2015 (180 m2); 

  een woning met een footprint van 180 m2 kan leiden tot een woning met een 

veel groter vloeroppervlak dan het totaal vloeroppervlak van 180 m2, zoals 

bedoeld in de VVGB; 

 

 

Van mening zijnde dat: 

 de op 13 november 2013 afgegeven VVGB, gezien deze tegenstrijdigheden en 

lacunes, niet geschikt is voor de beoordeling van een omgevingsvergunning; 

 de aanvraag omgevingsvergunning dan ook niet kan te worden getoetst aan de 

huidige VVGB. 

 gezien deze tegenstrijdigheden en lacunes het College alvorens een besluit kan 

nemen eerst de Raad moet raadplegen over deze tegenstrijdigheden en lacunes 

omdat zij anders zelf deze speciale aspecten behorende bij de VVGB gaat 

wijzigen / aanpassen en dat niet is toegestaan; 
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Verzoekt het college: 

 het besluit d.d. 30 juni 2015 tot het voornemen om een vergunning te verlenen 

per direct in te trekken,   de na dit besluit genomen stappen, zoals het vooroverleg ex artikel 6.18 Bor, per 

direct stop te zetten dan wel in te trekken,   de Raad te raadplegen hoe om te gaan met de door het College benoemde  

tegenstrijdigheden en lacunes in de VVGB dan wel de Raad om nadere uitleg te 

vragen over deze VVGB danwel deze te verhelderen of aan te passen;. 

 

 

 

En gaat over tot de Orde van de dag 

Getekend en ingediend door de fracties van 

 

…..    …… …..  

 

 

 

 


