
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-04 

 
Datum:   12-06-2014 (in te vullen door de griffie) 

Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Bestemminsplannen (in te vullen door de aanvrager) 

Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 

Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 

   

  

 

 

Toelichting  

Vanuit de fractie van de PvdA is een concreet voorbeeld aangegeven n.a.v. de wens van het 

plaatsen van een tuinhuisje. De PvdA wil graag dat er gekeken wordt naar de casus. Niet om de 

oorspronkelijk beoogde plaatsing mogelijk te maken maar om te kijken naar de onderliggende 

problematiek.  

 

Casus Bestemmingsplannen 

Bij het plaatsen van een tuinhuisje van 2 bij 3 meter (6m2) en 2 meter hoog is de digitale 

omgevingsvergunningstoets gedaan. Na alle vragen te hebben beantwoord, was de laatste vraag: 

“is het in strijd met het bestemmingsplan”? Hierop is het bestemmingsplan nageslagen. De plek 

waar de bewoner het tuinhuisje wilde plaatsen heeft de bestemming TUIN. Bij de bestemming TUIN 

in het bestemmingsplan staat letterlijk " in de bestemming TUIN mogen gebouwd worden 

bouwwerken ten DIENSTE van de bestemming ". Een TUINhuisje voldoet volgens de bewoner aan de 

opgave. Verder staan er in de passage TUIN regels voor carports en erkers. 

 

Bij de start van de werkzaamheden is gebleken dat de bewoner toch een vergunning had moeten 

aanvragen. De aanvrager is op het gemeentehuis geweest en heeft een toelichting gegeven op wat 

de aanvrager wilde en wat hij gezien heeft in het bestemmingsplan. De eerste reactie van de 

ambtenaar was dat als je het zo uit zou leggen het misschien wel zou kunnen. Hij hield wel een slag 

om de arm en zou de aanvrager later die dag terugbellen. Toen de aanvrager later werd 

teruggebeld, werd hem verteld dat hij niet in aanmerking zou komen voor een vergunning. Samen 

met een collega legde hij de passage anders uit. Wel zou de aanvrager een carport mogen plaatsen 

van 20m2 groot en ruim 3 meter hoog. Deze mocht ook nog aan twee kanten dicht gemaakt 

worden. Wat bij de aanvrager de vraag opriep of dit dan geen bouwwerk zou zijn. 

 

Uiteindelijk is het tuinhuisje een paar meter verderop geplaatst, zonder vergunning op de 

bestemming wonen. 

 

Die onderliggende problematiek mbt bestemmingsplannen is  misschien te vatten in 'dat het er de 

schijn van heeft dat dit bestemmingsplan (mogelijk meerdere) zodanig zijn geformuleerd dat de 

systematiek, de duidelijkheid en de werkbaarheid voor burger en ambtelijke organisatie voor 

verbetering vatbaar is'. 

 

Vragen: 

1. Hoe beoordeelt uw college de casus? 

2. Hebben we een of meerdere bestemmingsplannen waarin niet duidelijk staat omschreven wat 

wel en wat niet mag en zijn regels op verschillende manieren uitlegbaar?  
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3. Waarom zou in de concrete casus een klein tuinhuisje niet mogen maar een grote carport 

wel? Wat heeft meer inbreuk op de omgeving? 

4. Wat zijn bouwwerken die ten dienste van de bestemming tuin zijn als een tuinhuis hier niet 

onder valt? 

5. Hoe wil het college hier mee omgaan en welke maatregelen wil men nemen om deze 

onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen?  

 

Namens de fractie van de PvdA, 

Siebren Buist 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie) 


