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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 januari 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 15 januari 2018 

Nummer :  60 

Onderwerp :  Voorbereidingsbesluit buitengebied Haren 

Bijlage(n) :  1. Kaart voorbereidingsbesluit buitengebied Haren 

 [NL.IMRO.0017.VBBG18BEHE-VA01] 

2. Concept raadsbesluit  

Steller advies :  C. Kuperus 

   

   

   

Samenvatting :  Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimteli jke ordening 

kan de raad een voorbereidingsbesluit nemen. Met dit be-

sluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd. Die be-

scherming bestaat uit een aanhoudingsplicht voor omge-

vingsvergunningplichtige activiteiten binnen het gebied 

waarop het voorbereidingsbesluit van toepassing is.  

Het bijgaande voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het 

gehele buitengebied van de gemeente Haren. Voor dat ge-

bied heeft in 2016 een ontwerpbestemmingsplan ter visie 

gelegen. Het proces is daarna door diverse oorzaken ern-

stig vertraagd. Vooruit lopend op de aanvullende onder-

zoeken en daaruit (de mogelijke) voortvloeiende werkzaam-

heden is een voorbereidingsbesluit gewenst.  

   

Voorgestelde beslissing :  1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de bij dit 

besluit behorende tekening met nummer 

[NL.IMRO.0017.VBBG18BEHE-VA01] aangegeven gebied; 

2. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt 

met ingang van de dag van terinzagelegging.  

 

 

 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.  

 

 
 
 
 
 
 



 

1. Aanleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Haren heeft vanaf 26 

mei 2016 tot en met 6 juli 2016 ter inzage  gelegen. Door diverse omstandigheden heeft het 

proces ernstige vertraging opgelopen. N iet alleen zijn t ientallen, veelal complexe zienswij-

zen ontvangen, ook de intussen vastgestelde Omgevingsverordening van de provincie Gro-

ningen noopt tot nader onderzoek en planaanpassingen. Daarbij is het een gegeven dat ca-

paciteitsproblemen tot op heden hebben geleid tot prioritering van de werkzaamheden bin-

nen het Ruimtelijk Domein en de onvermijdeli jke harde keuzes daarin.  

 

Momenteel inventariseren wij de nieuwe, aanvullende knelpunten en openstaande vraag-

stukken. Met die gegevens kunnen wij de (verwachte) werkzaamheden voor dat plan inzich-

teli jk maken en daaraan een ti jdpad koppelen. Het doel is vaststell ing van het bestem-

mingsplan buitengebied. Om de tussentijd te overbruggen, is een voorbereidingsbesluit 

wenselijk. Bij een voorbereidingsbesluit worden alle aanvragen om omgevingsvergunningen 

namelijk niet alleen aan de thans geldende beheersverordening buitengebied getoetst, maar 

ook aan het toekomstige bestemmingsplan.  

 

2. Bevoegdheid 

Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimteli jke ordening is de raad  bevoegd te verklaren 

dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het betreffende gebied.  

 

3. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)  

Er wordt een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, 

zodat ongewenste bouwactviteiten  en gebruiksveranderingen kunnen worden tegengehou-

den. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat bouwplannen, waaronder mede begrepen 

gewijzigd gebruik van gronden en (bestaande) bouwwerken, die na de inwerkingtreding van 

dit voorbereidingsbesluit worden ingediend bij de gemeente, moeten worden aangehouden. 

Ongewenste ontwikkelingen (ontwikkelingen die niet passen in het nieuwe bestemmings -

plan) kunnen hierdoor worden voorkomen. 

 

4. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossing)  

Een voorbereidingsbesluit vastste llen.  

 

5. Wat mag het kosten (Financiele paragraaf)  

n.v.t.  

 

6. Communicatie  

Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt in  het Harener Weekblad, Staatscourant en 

op internet. Voorts zal het besluit gedurende zes weken ter inzage worden gelegd bij de 

receptie in het gemeentehuis van Haren. Tevens is het voorbereidingsbesluit raadpleegbaar 

op www.ruimteli jkeplannen.nl   

 

7. Verdere procedure  

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar worden gemaakt en beroep worden in-

gesteld. Dat is wetteli jk bepaald.  

 

Haren, 12 december 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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