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aan commissie Ruimte 
opsteller E.M. Geldorp 
datum 11 mei 2017 
bijlage - 
onderwerp Besluitvormingsproces recreatieplas Cattenbroek 
 

 
Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst inzake de plannen voor de recreatieplas Cattenbroek 
van 10 mei 2017, maar ook de raadsinformatiebijeenkomst van 6 april 2017 over dit onderwerp, heeft 
een aantal raadsleden bij monde van de heer Eissens aangegeven dat het wenselijk is op korte 
termijn afspraken te maken over het besluitvormingsproces hierover. 
 
Daarmee wordt aan de voorkant zoveel als mogelijk duidelijk voor de ondernemers, inwoners en de 
gemeente welke stappen wanneer worden genomen en welke “rechten” daaraan kunnen worden 
ontleend. In dit memo wordt daarvoor een voorzet gedaan. 
 
Stap 1 - principebesluit 
Op dit moment is er een vigerend bestemmingsplan voor het plangebied, dat nog niet zo lang geleden 
door de raad is vastgesteld. De gebruikelijke duur van een bestemmingsplan is tien jaar. 
Het is aan te bevelen dat de raad (via een besluit) aangeeft bereid te zijn om -al dan niet onder 
bepaalde voorwaarden- dit bestemmingsplan (op onderdelen) open te willen breken. Een soort van 
principebesluit. Dan weten de ondernemers én omwonenden dan al waar zij aan toe zijn en niet pas 
op het moment dat er al een heel planvormingstraject (tijd en kosten) is afgelegd.  
Let wel, dit betekent niet dat de raad later aan het eind van het proces ook daadwerkelijk instemt met 
een eventuele bestemmingsplanwijziging! 
 
Stap 2 – besluit terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan 
Nadat de raad het “principebesluit” heeft genomen (bij voorkeur in de juni-cyclus, de raad moet er dan 
wel rekening mee houden dat het voorstel kort voor de commissievergadering Ruimte wordt 
aangeleverd), kunnen ondernemers, inwoners en gemeente via het voorgestane traject van co-creatie 
een plan opstellen. Dit leidt uiteindelijk tot de vorming van een ontwerp-bestemmingsplan, dat ter 
inzage wordt gelegd voor zienswijzen. 
 
Afgesproken kan worden dat de raad expliciet besluit of het ontwerp-bestemmingsplan in de op dat 
moment voorgelegde vorm ter inzage wordt gelegd

1
. Daarmee heeft de raad de mogelijkheid om in 

het proces een “voorlopige toets” op het plan te doen. Tevens kunnen betrokken ondernemers of 
inwoners zich op dat moment tot de “politiek” wenden. Zonodig kunnen één of enkele onderdelen nog 
worden aangepast voordat het plan ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen. Let wel, dit betekent niet 
dat de raad later ook zal instemmen met het bestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd, maar het 
is voor ondernemers en inwoners wel een indicatief besluit. 
 
Stap 3 – besluit bestemmingsplan 
Nadat de termijn van terinzagelegging voor zienswijzen is verstreken, dient de raad binnen twaalf 
weken een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Uiteraard kunnen de ingediende zienswijzen 
aanleiding zijn voor het college om een (op onderdelen) aangepast bestemmingsplan aan de raad 
voor te leggen of voor de raad om het bestemmingsplan te amenderen. 
 
Met het hierboven geschetste proces heeft de raad de mogelijkheid om tussentijds bij te kunnen 
sturen en is de raad niet pas op het allerlaatste moment bij de formele vaststelling van het 
bestemmingsplan aan zet. Het proces wordt hierdoor niet noemenswaardig vertraagd.  
Los van bovenstaande blijft het college verantwoordelijk om de raad te informeren op andere 
momenten in het proces als daartoe aanleiding is.  
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 Het is te overwegen om deze procedure standaard te hanteren bij majeure bestemmingsplanwijzigingen. 


