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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;  

 

Uw raad is het kaderstellende bestuursorgaan. Ons college is het uitvoerend bestuursorgaan. 

Uw raad heeft in 2012 besloten dat er een gezinswoning op Elswoutshoek mag worden 

gebouwd. In 2013 heeft u een ruimtelijke kader (inrichtingsplan utiliteitszone) vastgesteld 

waaraan een plan om een woning te bouwen kan worden getoetst. Daarmee heeft u ons college 

voldoende kaders meegegeven om de realisatie van het plan tot uitvoering te brengen.  

Ons college vindt dat het bij haar rol als uitvoerend bestuursorgaan past om zelf invulling te 

geven aan het interpreteren van tegenstrijdigheden en lacunes in een kader. Wij hebben uw 

raad overigens wel geïnformeerd over onze interpretatie. Wij hebben het collegebesluit naar uw 

raad gestuurd. In dit collegebesluit staat beschreven op welk toetsingskader ons college heeft 

gebruikt om de aanvraag te toetsen.  

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

wel bij tegenstrijdigheden en lacunes mag aanvullen; 

 

Ons college heeft de VVGB niet gewijzigd. De VVGB is ook niet het toetsingskader. Het 

inrichtingsplan Utiliteitszone is het toetsingskader voor de aanvraag. De VVGB is een 

procedureel besluit waarmee uw raad de bevoegdheid om op de aanvraag te besluiten bij ons 

college neerlegt.  

  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; 

 

Zie onze reactie op bullit 2 en 3.  
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  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); 

 

De VVGB bevat geen maatvoering. De VVGB is een procedureel besluit waarmee uw raad de 

bevoegdheid om op de aanvraag te besluiten bij ons college neerlegt. Het inrichtingsplan 

Utiliteitszone is het ruimtelijk kader waaraan ons college de aanvraag dient te toetsen. In het 

inrichtingsplan is vastgelegd dat de footprint van de woning 180 m2 bedraagt.  

  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; 

 

De VVGB bevat geen maatvoering (zie hierboven). De maatvoering van de woning is bepaald in 

het inrichtingsplan Utiliteitszone. In het inrichtingsplan is geen vloeroppervlak vastgelegd, 

alleen een footprint van 180 m2. De aanvraag is dan ook in overeenstemming met het 

inrichtingsplan Utiliteitszone
1
.  

 

 

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; 

  

Verzoekt het college: 

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

per direct in te trekken,  

 

Ons besluit is genomen op basis van een goed uitgevoerde toets aan het inrichtingsplan 

Utiliteitszone dat uw raad eind 2013 heeft goedgekeurd. Als wij ons besluit intrekken, geven wij het 

signaal af dat wij de vergunning zullen gaan weigeren. Het weigeren van de vergunning zou in strijd 

zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, omdat het plan voldoet aan het ruimtelijk 

kader dat uw raad eind 2013 heeft vastgesteld. Een dergelijk besluit zal waarschijnlijk geen stand 

houden in een eventuele beroepsprocedure.  

 de na dit besluit genomen stappen, zoals het vooroverleg ex artikel 6.18 Bor, per 

direct stop te zetten dan wel in te trekken,  

 

Ons college is, in afwachting van de uitkomst van de raadsvergadering d.d. 10 juli 2015, nog niet 

gestart met het vooroverleg ex artikel 6.18 Bor.  

  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;. 

                                                           
1
 Overigens wordt in het raadsvoorstel waarin uw raad het inrichtingsplan vaststelt niet gesproken over vloeroppervlak, maar 

over woonoppervlak.  
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Hoewel ons college heeft gemeend goed omgegaan te zijn met de genoemde strijdigheden en dit 

ook te hebben uitgelegd (zie ook SW ﾏWﾏﾗ けデﾗWデゲ ;;ﾐ┗ヴ;;ｪ Elswoutshoek aan het inrichtingsplan 

utiliteitszone, 201551707), zullen wij met uw raad in gesprek gaan over hoe de door ons 

geconstateerde tegenstrijdigheden en lacunes moeten worden geïnterpreteerd.  

Wij stellen voor dat alle partijen (ons college, uw raad, de initiatiefnemer) met elkaar in overleg 

gaan over de gewenste ruimtelijke kaders voor de bouw van een woning op Elswoutshoek. De 

aanvrager heeft zich reeds bereid getoond om een aanvraag voor een kleinere woning in te dienen, 

als daarmee aan de bezwaren van uw raad t.a.v. de bouwmassa tegemoet kan worden gekomen.  

Indien er overeenstemming ontstaat over het gewenste ruimtelijke kader, kan uw raad dit kader 

vaststellen en kan de initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning indienen dat binnen dit 

nieuwe kader past. Uw raad kan dan vervolgens een nieuwe VVGB afgeven, waarna ons college 

alsnog een besluit kan nemen op de aanvraag omgevingsvergunning.  

 

 

 

En gaat over tot de Orde van de dag 

Getekend en ingediend door de fracties van 

 

 

 


