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Inlichtingen 
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Geachte VNG bestuur, 

Bijgaand verzoek hebben we gezonden aan de leden van de Tweede kamer. 

Wij verzoeken u, in de lijn van de Motie van onze gemeenteraad d.d. 02-03-2015, om 
het bijgaande verzoek, aangaande de actualiseringsverplichting van een 
bestemmingsplan, versus de belemmeringen die worden opgeworpen om die 
actualisering tot stand te brengen, waar mogelijk te ondersteunen. 

gemeester en wethouders, 
de burgemeester, 

Bijlagen: 
Jrief aan Tweede kamer 

'Motie 2015-02 9 
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Onderwerp: oproep tot wijziging landelijke R.O.-wetgeving 
Deze motie heeft betrekking op voorstel 290486, Vervolg actualisatie bestemmingsplan 
landelijk gebied 2004. 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 02-03-2015 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de gemeente Noordoostpolder voor haar landelijk gebied een ontwikkelend 

bestemmingsplan heeft dat vastgesteld is in 2004; 
2. de gemeente haar actualisatieverplichting in 2010 genomen heeft; 
3. de actualisatie in 2010 vanwege een zienswijze van een mede overheid gestrand 

is; 
4. deze zienswijze ingediend was op grond van nog niet afgeronde landelijke 

regelgeving rondom stikstof emissie en depositie; 
5. een gemeente die haar actualisatie verplichting niet serieus neemt "gestraft' 

wordt, ze mag dan geen leges meer innen voor diverse aanvragen, 

van mening dat 
1. een gemeente die haar actualisatieverplichting serieus neemt maar gehinderd I 

vertraagd wordt door ontbrekende landelijke richtlijnen en of wetgeving in staat 
gesteld zou moeten worden om toch leges te heffen ondanks het gedateerde 
bestemmingsplan; 

2. landelijke regelgeving beter zou moeten aansluiten bij de gemeentelijke praktijk, 

roept het college op om deze motie 
1. ter informatie en verzoek om ondersteuning aan te bieden aan de V.N.G.; 
2. ter informatie aan te bieden aan de betrokken Tweede kamercommissie (van E.Z.) om 

dit probleem te agenderen en te werken aan een oplossing van dit probleem 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 
De fractie(s) van: 
Politieke Unie 

CDA 

Voor: 

Tegen: ų 

Besluit gemeenteraad: 

Naam: 
Toon van Steen 

Geert-Jan van der Wal 

ikening: 

-XS CDA; CU- PU; «JvJÏX CMOS, Ÿ^cXWļĝír: b^t 
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biįgaande MOTIE van onze 
: wan bestemmingsplan en de daaraan 

; de beiemnierïngen die de 
van een besimuningsplan het 
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het 

d.d. 02-03-2015 omtrent 
op net 

bij het« 
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lm 2010 is het ontweTpfaestemniino ĩ̂tein gestraerd door 
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Vanaf dat moment heeft de gemeente enerzijds gewerkt aan het i 
s tFuc tus j i r v i^e (^asêgesteld eind 2013) en anderzijds gewacht op de« 
beferefefeīirtg tot de Programmatische Aanpak stikstof (PAS). In de veraedtfng dat de PAS 
de opfcssmg zou bieden voor de problemen met betrekking tot onfc^kkelngsgerieMe 
bes&emmingsņiannen. Onlangs is gebleken dat dat níet fret geval ĩs. Dat de PAS 

voor de individuele aanvragen, maar geen 
: generieke pïamnen. Daarnaast zien we in onze 

directe omgeving dat veel gemeenten met dit pirobĩeemi worstelen en dat de Raad van 
State keer op keer pogingen, om tot een regeling te komen waarbij zowel) de Ruimtelijke 
ordening als de rcatuurbeschersning is gediend, niet heeft geaccepteerd. 
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to»ŵřefe gjaaê de tņįd voor de gemreeemte dringen. Irfeft fcestemtraitgispliart] Landeüñĵk Gebied 
2ÖKM dDerof te woirdemi geatí&uiaÉseerf wáár rraei 2016. 
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Offtm ílle imľ̂ eiiiļjļK!rifiMîj„ oro lieges te (teugen v/oor Qin^eviiiiĶjiSveirgiiinnDiľtgen en rcett rareaettfiKe 
gefįiüedi te taetentdfefn,, meeft ons cnStege de raad reu voorgesteMI ätm pflaats van eetni 
geinrceesKteraawll is n ietrover' ontstemd. Ze windt Eiet níet rechtvaardig om vanuit één en de 
sdidle overheBd een gemeente emerafds te beHemnieren tíim het: actualiseren van het 
bestemmingsplan en anderzijds een sanctie op te leggen dat geen leges meer mogen 
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de gemeenteraad van Noordoosfipolder om dít 
passende oplossing van dit probleem. 

groet, 
ţpmeester en wethouders, 

de burgemeester. 
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