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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 oktober 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 8 oktober 2018 

Nummer :  31 

Onderwerp :  Intrekken ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren 

Bijlage(n) :  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  C. Kuperus 

   

   

   

Samenvatting :   

Op 17 mei 2016 besloot de raad het ontwerpbestemmings-

plan Buitengebied Haren ter inzage te leggen. Dat ontwerp 

lag vervolgens vanaf 26 mei 2016 voor een periode van zes 

weken ter inzage. Door diverse omstandigheden is in het 

vervolgproces ernstige vertraging ontstaan. Met de herinde-

ling in het zicht is het niet wenselijk om (extra) capaciteit en 

geld te steken in de verdere voorbereiding van dat bestem-

mingsplan, wetende dat dit plan op termijn wordt opgevolgd 

door een integraal Omgevingsplan(nen) voor het gehele 

grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen. De raad 

wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met het intrek-

ken van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren 

en daarmee de procedure te beeindigen. 

   

Voorgestelde beslissing :  In te stemmen met het voornemen van het college van bur-

gemeester en wethouders om het ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied Haren met als digitaal kenmerk 

[NL.IMRO.0017.BPBG14BEHE-ON01] in te trekken; 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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1. Inleiding 

Op 17 mei 2016 besloten wij het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren ter inzage te 

leggen. Dat ontwerp lag vervolgens vanaf 26 mei 2016 voor een periode van zes weken ter 

inzage.  

 

Door diverse omstandigheden is in het vervolgproces ernstige vertraging ontstaan. U bent 

hierover geïnformeerd door middel van een raadsbericht (nr. 2018-17).  

 

Inmiddels zijn wij voornemens om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren in te 

trekken. In dit voorstel l ichten wij dit voornemen toe.  

 

2. Beoogd effect 

Dit voorstel is gericht op het formeel beeindigen van de lopende procedure voor het be-

stemmingsplan Buitengebied Haren.  

 

3. Bevoegdheid 

De bevoegdheid om een ontwerpbestemmingsplan in te trekken berust bij ons college en 

vloeit voort uit artikel 160, eerste l id onder b van de Gemeentewet.  

 

4. Argumenten 

Oorspronkelijke doelstell ing is gaandeweg verlaten  

Een belangrijke aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied was 

het vervangen van de beheersverordening buitengebied (24 juni 2013). D e gedachte was 

destijds dat de beheersverordening als ‘overbruggingsinstrument’ zou fungeren. Inmiddels is 

gebleken dat het instrument beheersverordening een redelijk alternatief kan zijn voor het 

bestemmingsplan, zeker in die gebieden waar geen grote ruim teli jke ontwikkelingen zijn 

voorzien. 

 

Gewijzigd provinciaal beleid  

Het provinciaal beleid is sinds de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Buiten-

gebied Haren meerdere malen inhoudelijk gewijzigd. Deze wijzingen moeten worden ver-

werkt in het bestemmingsplan in geval van vaststell ing. En al zou een bestemmi ngsplan bui-

tengebied dit jaar kunnen worden vastgesteld, dan zou het mogelijk nog voor de inwerking-

treding achterhaald zijn aangezien de provincie momenteel een integrale herziening van het 

provinciale beleid voorbereidt (naar verwachting stellen Provinciale Staten  de herziening 

begin 2019 vast). 

 

Herstel gangbare volgorde (eers te visie, dan juridische uitwerking) 

De gemeente Haren kent geen omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Een gangbaar 

en logisch procesverloop is het vaststellen  van beleid op hoofdli jnen gevolgd door een juri-

dische uitwerking. Met het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren 

kan deze volgorde in de nieuwe gemeente Groningen worden hersteld door eerst  een Om-

gevingsvisie vast te stellen, gevolgd door een of meerdere omgevingsplannen; in l i jn met de 

in voorbereiding zijnde Omgevingswet.  

 

Efficiente inzet van geld en capaciteit  

Met het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan eindigt een langlopende, complexe pro-

cedure. Ook worden mogelijke beroepsprocedures voorkomen. Daarmee ontstaat direct eni-

ge ruimte (geld en capaciteit)  om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op het nieuwe 

stelsel van het Omgevingsrecht in een nieuwe gemeente Groningen  in relat ie tot het buiten-

gebied. 
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Bescherming buitengebied bli jf t van kracht   

Met het intrekken van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren bli jf t  de bescher-

ming van het buitengebied hoe dan ook juridisch gewaarborgd op grond van de beheersver-

ordening buitengebied (24 juni 2013) en planologisch r ichtingaangevend door de Kadernota 

Buitengebied (25 februari 2013).  

 

Geen dwangsom wegens niet -t i jdige beslissing 

Het niet t i jdig besluiten over de bestemmingsplanprocedure kan leiden tot het verbeuren van 

dwangsommen. Zodra het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren is ingetrokken en 

bekendgemaakt, is dat niet meer aan de orde.  

 

4. Communicatie 

Indien de raad instemt met het raadsvoorstel, trekken wij het ontwerpbestemmingsplan in. 

Dit wordt gepubliceerd op de wetteli jk voorgeschreven wijze en per brief medegedeeld aan 

de indieners van een zienswijze. Voor zover dat nog niet is gebeurd, wordt in die brief  ook 

de mogelijkheid geboden om het gesprek aan te gaan met betrekking tot de ingediende 

zienswijze. Er vindt dan van geval tot geval een inhoudelijke beoordeling plaats op basis 

waarvan wel of geen medewerking aan een (bouw)plan kan worden verleend.  

 

Haren 17 juli 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


