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1 Algemeen 

De gemeente Maasdriel stelt nieuwe bestemmingsplannen op. Dit 
programma van eisen gaat over #. 
 
1.1 Plangebied 
De begrenzing van het plangebied wordt in overleg definitief bepaald. Als 
uitgangspunt voor deze begrenzing is gekozen voor #. (zie ook 
www.maasdriel.nl). 
 
1.2  Uitgangspunten 
De gehanteerde uitgangspunten voor actualisatie zijn als volgt: 
• Alle nieuwe ontwikkelingen en plannen voor inbreidingslocaties 

worden, indien mogelijk, door middel van bijvoorbeeld 
wijzigingsbevoegdheden, meegenomen in de planactualisaties. 
Concrete verzoeken worden, indien wenselijk, direct bij recht mogelijk 
gemaakt in het nieuwe plan. 

• Bestaand beleid (bijvoorbeeld de vastgestelde Structuurvisie Plus 
2004 – 2015) wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de op te stellen 
bestemmingsplannen. Hieronder vallen ook de gebouwde woningen 
op basis van de Nota “Eigen huis en tuin – op eigen grond”. 

• Voor de op te stellen bestemmingsplannen geldt de gehanteerde 
systematiek van de standaardvoorschriften als onderdeel van het 
Handboek bestemmingsplannen als uitgangspunt. Alle plannen 
worden op dezelfde wijze opgesteld. Uitgangspunt is een helder en 
flexibel plan, dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen, maar tevens 
fungeert als een adequaat beheersinstrument dat de bestaande 
situatie qua functie en bebouwing duidelijk vastlegt. 

• Bestaande illegale bouwsels en activiteiten worden niet gelegaliseerd, 
tenzij het gemeentebestuur eerder heeft aangegeven hieraan wel 
invulling te willen geven. 

• De kaarten worden bij voorkeur getekend in Microstation. De 
tekstbestanden worden vervaardigd DeztaPlan. Deze bestanden 
vormen de basis voor IMRO gecodeerde plannen die in elke stadium 
van ontwikkeling digitaal uitwisselbaar en via Intranet en Internet 
raadpleegbaar moeten zijn. 

• Het aantal analoge exemplaren van de plannen is overeenkomstig het 
hieronderstaande overzicht. 

 
overzicht aantal te leveren analoge plannen 

fase versie aantal 
3 inventarisatie # 
3 karakteristiek en visie # 
3 concept voorontwerp # 
3 voorontwerp # 
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fase versie aantal 
4 ontwerpplan # 
5 vastgesteld plan # 
6 goedgekeurd plan # 
6 onherroepelijk plan # 

 
• Het bestemmingsplan moet voldoen aan het gemeentelijk handboek 

bestemmingsplannen. 
• De gebieden buiten de bebouwde kom die binnen de rode contour 

vallen krijgen in principe een bestemming die overeenkomt met de 
huidige bestemming van de percelen in het bestemmingsplan 
buitengebied. 

• De opdrachtformulering beschrijft het gehele planproces, maar de 
offerte dient zich te richten op de afzonderlijke planfasen. Zo dient een 
afkoopsom voor fase 3 (opstellen van een voorontwerp 
bestemmingsplan inclusief deelonderzoeken) gespecificeerd te 
worden per bestemmingsplan. In de afkoopsom voor fase 3 zitten 
eveneens drie overlegmomenten en een inspraakavond (één 
startoverleg, een overleg over de inventarisatiekaart, een overleg over 
het concept voorontwerp plan); 

• Er wordt een product aangeleverd dat gereed is voor de inspraak en 
het vooroverleg; 

• In de offerte moeten de kosten gespecificeerd worden aangegeven 
overeenkomstig de hierbij behorende kostenspecificatie. Het vervolg 
van de werkzaamheden, vanaf fase 3 (inspraakrapport, ontwerp 
bestemmingsplan en digitalisering) worden in een later stadium aan 
de opdrachtnemer uitbesteed tenzij er sprake van wanprestatie en 
miscommunicatie door de opdrachtnemer in de fasen 1 en 2. 
Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de inspraakreacties en 
zienswijzen, dient het bureau te offreren op basis van de aangegeven 
uurtarieven.  

• Bij de offerte dient een lijst te worden gevoegd van drie vergelijkbare 
voorbeeldprojecten van het bureau. 

• Bij de offerte dienen CV’s van de adviseurs hun ervaring met 
actualisering van bestemmingsplannen aan te tonen. 

• De projectleider van het bureau dient vanaf de start tot en met de 
afronding van het project de leiding te hebben, zodat continuïteit wordt 
gewaarborgd.  

 
1.2.1 Offerte 
Er worden meerdere adviesbureaus schriftelijk om een offerte gevraagd. 
Zij dienen de offerte aan te leveren conform dit plan van eisen. Uit deze 
bureaus worden er minimaal twee geselecteerd op basis van de volgende 
criteria en de daarbij behorende wegingsfactoren: 
 

criterium wegingsfactor 
betrouwbaarheid #% 
vakbekwaamheid #% 
visie #% 
prijs #% 

 
Met betrouwbaarheid wordt bedoeld: in staat zijn aan de gestelde eisen 
te voldoen. 
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Aan de hand van een presentatie / mondelinge toelichting van deze twee 
bureaus wordt door de gemeente een definitieve keuze gemaakt 
 
1.2.2 Opdrachtverlening 
De opdrachtverlening heeft betrekking op een afgebakende fase uit het 
planproces. Dit betekent dat de opdracht wordt gegund voor het opstellen 
van één voorontwerp bestemmingsplan. De vervolgfase met de 
verwerking van de inspraakreacties en de zienswijzen en de overige 
bestemmingsplannen wordt later overeenkomstig paragraaf 1.2.1. 
gegund.  
 
Voordat wordt overgegaan tot definitieve opdrachtverlening wordt met het 
geselecteerde adviesbureau een startoverleg gehouden. Tijdens dit 
overleg worden onder andere concrete werkafspraken gemaakt en wordt 
de planning geaccordeerd. 
 
1.3 Opdrachtomschrijving 
1.3.1 Inventarisatie plangebied 
De opdrachtnemer wordt gevraagd een inventarisatie uit te voeren van het 
plangebied. De bebouwing, de functies en het gebruik van de bebouwde 
en niet bebouwde ruimte binnen de plangebieden worden in beeld 
gebracht.  
Voor de inventarisatie worden een actuele GBKN en luchtfoto’s 
beschikbaar gesteld. Desgewenst kunnen in overleg bouwvergunningen 
en actuele milieuvergunningen hieraan worden toegevoegd. Er wordt aan 
de hand van een veldinventarisatie met gevelfoto’s en de beschikbare 
informatie een inventarisatiekaart vervaardigd op basis waarvan het 
bestemmingsplan wordt opgesteld. De gegevens dienen traceerbaar en 
controleerbaar te zijn voor de opdrachtgever. 
 
1.3.2 Opstellen ruimtelijke karakteristiek en visie 
Van ieder samenhangend gebied wordt een korte analyse gemaakt. 
Daarbij wordt de historische ontwikkeling in beeld gebracht en de 
ruimtelijke functionele structuur op hoofdlijnen beschreven. Bij het 
opstellen van de ruimtelijke karakteristiek wordt aangesloten bij de 
beschrijvingen die worden gehanteerd in de welstandsnota. Nieuwe 
ontwikkelingen en concrete bouwplannen, die in het plan geïntegreerd 
moeten worden, maken eveneens onderdeel uit van de ruimtelijke 
karakteristiek. 
 
1.3.3 Opstellen voorontwerp bestemmingsplan 
Opdrachtnemer stelt onder meer op basis van de bovenstaande 
gegevens een voorontwerp bestemmingsplan op. Daaronder worden 
begrepen de plankaart, de voorschriften en de toelichting. Allereerst wordt 
een concept opgesteld, deze wordt vervolgens intern uitgezet voor 
becommentariëring.  
Op basis daarvan stelt opdrachtnemer een definitieve versie op van het 
voorontwerp.  
De werkzaamheden resulteren concreet in een voorontwerp 
overeenkomstig het handboek. 
 
1.3.4 Inspraakavond en rapport 
Opdrachtnemer verzorgt een presentatie tijdens de inspraakavond. De 
inspraak- en vooroverlegreacties worden door opdrachtnemer in een 
inspraakrapport samengevat en voorzien van een conclusie en advies. In 
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overleg met opdrachtgever wordt bepaald of en op welke punten het 
voorontwerp bestemmingsplan moet worden aangepast. Het geheel wordt 
gebundeld in een inspraakrapport. Dit geldt m.n. voor het verslag van de 
fase van het vooroverleg. 
 
1.3.5 Opstellen ontwerp bestemmingsplan 
De aanpassingen die eventueel voortkomen uit het inspraakrapport en het 
verslag vooroverleg worden verwerkt in het ontwerp van het 
bestemmingsplan.  
 
1.3.6 Nota van zienswijzen 
Alle zienswijzen worden door opdrachtnemer samengevat en voorzien 
van een standpunt, conclusie en advies. In overleg met opdrachtgever 
bepalen burgemeester en wethouders of en op welke punten het 
bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen, of ambtshalve het 
bestemmingsplan moet worden aangepast. De zienswijzen, de 
beantwoording ervan, het standpunt, de conclusie en het advies worden 
gebundeld in een Nota van Zienswijzen. 
 
 

2 Planning en organisatie 

2.1 Projectorganisatie 
De gemeente levert een plancoördinator. Het inhoudelijke werk wordt 
verricht door een extern adviesbureau, waarbij onder leiding van een 
projectleider tot een geactualiseerd plan wordt gekomen.  Daarnaast is 
vanuit de gemeentelijke organisatie minder structurele inzet nodig vanuit 
de disciplines stedenbouw, openbare werken, milieu, bouwen, water, 
volkshuisvesting, archeologie en monumentenzorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1:  organisatieschema 
 
De plancoördinator is vanuit de gemeente eindverantwoordelijk richting 
bestuur. Tevens zorgt de plancoördinator voor het uitzetten van het werk 
in de gemeentelijke organisatie en adviseert hij aan het management en 
bestuur. Daarnaast coördineert de plancoördinator de werkzaamheden en 
bewaakt, samen met de extern projectleider, de voortgang en de 

PLANCOÖRDINATOR PROJECTLEIDER 

PLANTEAM AMBTELIJKE 
WERKGROEP 

Adviesbureau Gemeente 
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planning. De plancoördinator beheert het financiële projectbudget. In dit 
kader is hij verantwoordelijk voor gunning en selectie van het externe 
bureau. 
 
De externe projectleider legt inhoudelijk verantwoording af aan de 
plancoördinator. Hij/zij stuurt het externe adviesteam aan bij voorkeur 
bestaande uit een juridisch adviseur, stedenbouwkundige en planoloog. 
Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het opstellen van de producten. 
 
2.2 Communicatie 
2.2.1 Doel 
Primair doel van de communicatie in onderhavig planproces is wederzijds 
informeren. Hiermee wordt bedoeld het informeren van de burgers over 
de stand van zaken enerzijds en het informeren van de gemeente over de 
stand van zaken anderzijds.  
 
Inzet van de gemeente hierbij is om realistische informatie naar buiten te 
brengen en zeker geen informatie te geven en beloftes te doen die niet 
waar gemaakt kunnen worden. 
 
Ook bij veranderde inzichten, planningen en dergelijke dient duidelijk te 
worden gecommuniceerd wat er veranderd is en wat de reden hiervoor is. 
Communicatie speelt een belangrijke rol bij het streven om vertrouwen 
van burgers te krijgen en om te komen tot een goed en maatschappelijk 
gedragen geactualiseerd bestemmingsplan. 
 
In het planproces wordt alleen uitgegaan van de formele wettelijk 
verplichte communicatiemomenten richting burgers. Interne 
overlegmomenten binnen de projectgroep, ten behoeve van het opstellen 
van de plannen, vinden vaker plaats. 
 
2.2.2 Communicatie tussen bureau en gemeente 
De communicatie tussen het externe bureau en de gemeente vindt primair 
plaats tussen plancoördinator en projectbegeleider. De afspraken die 
tussen deze twee personen maken worden schriftelijk door het 
stedenbouwkundig bureau vastgelegd en de overige projectgroepleden 
(zowel van het adviesbureau als van de gemeente) ontvangen altijd een 
afschrift. Indien er schriftelijk contact (per brief of e-mail) tussen leden van 
het projectteam en medewerkers van de gemeente plaatsvindt dan gaat 
er tevens een afschrift naar de projectleider en de plancoördinator. Op 
deze wijze blijft er overzicht over de (bilaterale) afspraken die er 
gedurende het proces worden gemaakt.  
 
Daarnaast zijn er nog de reguliere overleggen en communicatiemomenten 
tussen adviesbureau en gemeente: 
• startoverleg; 
• overleg inventarisatiekaart; 
• overleg streefbeeld en visie; 
• overleg concept voorontwerp bestemmingsplan; 
• overleg Inspraaknota; 
• overleg Nota van Zienswijzen. 
 
2.2.3 Communicatie naar bevolking en instanties 
Externe communicatiemomenten: 
• Inspraak op basis van de gemeentelijke inspraakverordening; 
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• Vooroverleg ex artikel 10 Bro; 
• Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken, 

indienen zienswijzen en eventueel inclusief hoorzittingen; 
• Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende zes weken 

en indienen bedenkingen; 
• Terinzagelegging goedgekeurd bestemmingsplan gedurende zes 

weken, mogelijkheid tot beroep en verzoek om voorlopige voorziening. 
 
2.2.4 Communicatie richting bestuur 
Interne bestuurlijke communicatiemomenten: 
• Regelmatige terugkoppeling stand van zaken actualisering geschiedt 

tussen plancoördinator en afdelingshoofd en/of projectwethouder. Het 
afdelingshoofd geeft dit door tijdens het portefeuille overleg aan de 
wethouder. 

• De voorontwerp plannen worden voorgelegd aan het College van  
Burgemeester en Wethouders. 

• Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor vaststelling voorgelegd aan 
het College en vervolgens aan de Raadscommissie Ruimte. 

 
2.3 Planning 
Per fase van het bestemmingsplan leidt dit concreet tot de volgende 
planning (exclusief opstellen plan van aanpak). 
 
Tabel 2: Planning per fase per bestemmingsplan  

Fase Planning Uitvoering door: 
1. Interne voorbereiding #  

• beleidsinventarisatie en 
analyse 

 Gemeente 

• visie en invulling 
woningbouwlocaties 

 Gemeente 

2. Opdrachtverlening   
• opdrachtformulering  Gemeente 
• offerte  Adviesbureaus 
• presentaties  Adviesbureaus 
• opdrachtverlening  Gemeente 
• startoverleg  Adviesbureau/gemeente 

3. Voorontwerp 
bestemmingsplan 

  

• inventarisatie plangebied  Adviesbureau 
• opstellen ruimtelijke 

karakteristiek en visie 
 Adviesbureau 

• opstellen concept 
voorontwerp 

 Adviesbureau 

• interne controle gemeente  Gemeente 
• opstellen voorontwerp 

bestemmingsplan 
 Adviesbureau 

• inspraak en overleg artikel 
10 Bro 

• opstellen verslag en 
advies vooroverleg en 
inspraak (inspraakrapport) 

 Gemeente 
 
Adviesbureau 

4. Ontwerp bestemmingsplan   
• opstellen ontwerp plan  Adviesbureau 
• tervisielegging / 

zienswijzen 
 Gemeente 

5. Vaststelling bestemmingsplan   
• nota van zienswijzen  Adviesbureau/gemeente 
• vaststellen  Gemeenteraad 
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Fase Planning Uitvoering door: 
bestemmingsplan 

• vastgestelde wijzigingen 
van bestemmingsplan 
doorvoeren 

 Adviesbureau 

6. Procedurele afhandeling   
• Vragen van provincie  

beantwoorden n.a.v. 
bedenkingen 

 Gemeente 

• Goedkeuring 
bestemmingsplan 

 Provincie/GS 

• Beroep en schorsing  Gemeente/provincie 

 
 
 
 
 
 


