
 

 
 

  

Criteria Verzamelbestemmingsplan 
 
 
Onderstaande criteria vormen een globaal kader waaraan initiatieven moeten voldoen om voor een 
verzamelbestemmingsplan in aanmerking te komen.  
Of een initiatief daadwerkelijk meegenomen wordt in een verzamelbestemmingsplan, wordt voor 

ieder initiatief apart beoordeeld. Indien een verzoek niet helemaal aan de criteria voldoet wil het 
niet zeggen dat het verzoek niet meegenomen kan worden in een verzamelbestemmingsplan. 
Andersom geldt ook dat als een verzoek wel voldoet aan de criteria dit niet wil zeggen dat het 
verzoek automatisch meegenomen wordt in een verzamelbestemmingsplan. Er kan altijd iets zijn 
waardoor we het verzoek toch wel of toch niet mee willen nemen. 
 
 

• Ieder verzoek wordt apart, op eigen merites, afgewogen en beoordeeld.  
 
• De ontwikkeling moet in principe passen binnen ons bestaande beleid. 

Als de ontwikkeling niet past in ons beleid, maar wij wel medewerking zouden 

willen verlenen en het plan volgens ons geen onevenredige problemen zal 
veroorzaken, dan zou het plan toch meegenomen kunnen worden in het 

verzamelbestemmingsplan 
 
• De ontwikkeling moet passen in de omgeving. 

 
• Wij verwachten op voorhand geen problemen/bezwaren van de omgeving naar aanleiding 

van de ontwikkeling.  
Initiatiefnemers moeten overleg plegen met buren en (indien nodig) een getekende 

verklaring overleggen dat de buren geen bezwaren hebben tegen de ontwikkeling. 
 

• Als er sprake is van strijd met de Provinciale Omgevingsverordening moet de provincie 
vóór de uiterste inleverdatum van het verzoek (schriftelijk) aangegeven hebben dat zij 
medewerking willen verlenen en af willen wijken van de POV.  

Het formele verzoek, de procedure en het formele antwoord kunnen gedurende de 
bestemmingsplanprocedure afgehandeld worden. 

 

• Als er sprake is van toename van verhard oppervlakte van 150 m² binnen de bebouwde 
kom en 1500 m ² buiten de bebouwde kom, moet er vóór de uiterste inleverdatum van het 
verzoek overleg zijn geweest met het waterschap, dan wel een watertoets zijn gedaan. 

 
• Verzoeken waarvoor een Grex of een Mer nodig is komen in principe niet in aanmerking 

voor het verzamelbestemmingsplan. 
 

• Als er problemen zijn te verwachten met een verkeersaantrekkende werking van het 
initiatief, moet er duidelijkheid zijn of er voldoende parkeergelegenheid op eigen erf of in 
de nabije omgeving aanwezig is. 

 
• Indien nodig moet de economische uitvoerbaarheid zijn aangetoond. 

 
• De initiatiefnemer moet een planschadeovereenkomst hebben ondertekend vóórdat de 

procedure voor het verzamelbestemmingsplan wordt opgestart. 
 

• Het verzoek moet op de uiterste inleverdatum compleet, inclusief alle verplichte 
onderzoeken (bodem, archeologie, geluid en flora en fauna e.d.), zijn ingediend.  

Is dit niet het geval dan wordt het verzoek niet meegenomen in de betreffende 

 cyclus en schuift het automatisch door naar de volgende cyclus. 
 
• Het college moet voor het opstarten van de cyclus een principebesluit over het verzoek 

hebben genomen en hebben besloten dat het verzoek meegenomen kan worden in een 
verzamelbestemmingsplan. 

 

 
 




