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Inleiding 
Tijdens de commissiebehandeling is m.b.t. het bestemmingsplan van de Bloemerd nog eens 
gewezen op het “conserverende karakter”. Omdat er (met uitzondering van de plannen van RCL 
voor een nieuwe kantine/kleedgelegenheid) geen uitgewerkte plannen liggen, ligt dat 
uitgangspunt voor de hand. Tijdens de commissievergadering werd t.a.v. RCL (alsmede de 
lichtmasten van Alecto) opgemerkt, dat eventuele strijdigheid van plannen met het vast te stellen 
bestemmingsplan in deze gevallen via de nieuwe omgevingsvergunning kan worden opgelost. Bij 
nadere doordenking vragen wij ons af of deze stelling houdbaar is (danwel dat wij de uitleg niet 
adequaat hebben geïnterpreteerd).  
Daarom de volgende vragen: 

a. Kan volgens het nu voor besluitvorming gepresenteerde bestemmingsplan een tweede 
etage gebouwd worden op de huidige kantine van RCL zonder dat het bestemmingsplan 
gewijzigd behoeft te worden? 
 
Antwoord: Nee (de maximale bouwhoogte van het bouwvlak bij RCL is 5 m. Hier mag 
maximaal 10% van afgeweken worden. Dit levert een toegestane bouwhoogte bij een 
uitbreiding van 5,50 m op). 
 

b. Als dat niet het geval is en er een aanvraag van RCL komt om de bouwhoogte uit het 
(nieuwe) bestemmingsplan te overschrijden, kan dat via een omgevingsvergunning 
worden afgedaan of is daarvoor toch weer een wijziging van het bestemmingsplan nodig? 
 
Antwoord: Dit is mogelijk met een (uitgebreide) omgevingsvergunning. Hiervoor is een 
afwijkingsprocedure conform artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo voor nodig. 
 

c. Als er toch een wijziging van het bestemmingsplan nodig zou zijn, waarom wordt de 
bouwhoogte dan in het nu voor besluitvorming aangeboden bestemmingsplan dan niet 
meteen aangepast, zodat een nieuwe bureaucratische wijziging kan worden voorkomen? 
Dit in de wetenschap dat RCL dit zal voorstellen zodra zij meer zekerheden hebben over 
de financiën bij hun plannen.  
 
Antwoord: Het gaat om een verruiming van de bestaande bestemming om een 
ontwikkeling, n.m. een uitbreiding van de kantine, mogelijk te maken. Deze verruiming 
vraagt om een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierin dient de impact van de 
bestemmingswijziging en de manier waarop de wijziging in de ruimtelijk-planologische 
omgeving kan worden ingepast te worden onderzocht. Onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing zijn de relevante omgevingsaspecten zoals milieu, flora en fauna, 



archeologie en verkeer. Daarnaast dient de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid te worden onderzocht respectievelijk te worden aangetoond. 

 


