
Raadscommissievoorstel

Status: Informerend

Agendapunt: 7

Onderwerp: Evaluatie 1e verzamelplan Buitengebied 

Datum: 10 maart 2015 

Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola 

Decosnummer: 323 

Informant: Leonie van Dam
E.L.vandam@dalfsen.nl
T. (0529) 488234 

Doel:
Kennis te nemen van de evaluatie van het proces 1e verzamelplan buitengebied.
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Inleiding: 
In februari 2014 is de nieuwe werkwijze voor het opnemen van nieuwe ontwikkelingen in het 
bestemmingsplan het  “Verzamelplan”, in de raadscommissie van de gemeenteraad besproken. 
Hierbij is aangegeven dat er voor de start van het 2e verzamelplan een evaluatie ter informatie aan de 
gemeenteraad aangeboden wordt.  De start van het 2e verzamelplan is voorzien in mei/juni 2015. Op 
dit moment is het 1e verzamelplan nog niet geheel afgerond.  Het 1e verzamelplan buitengebied wordt 
nu gereed gemaakt voor de formele procedure. Alleen de tot nu toe gezette stappen zijn geëvalueerd 
in bijgevoegde nota. Dit is ook het meest essentiële en nieuwe deel van het proces.

Kernboodschap:
Het verzamelplan werkt! De aanvragers die meedoen zijn positief. Wel is er nog een aantal 
aandachts- en verbeterpunten. Ook voor het interne werkproces zijn er nog verbeterpunten. Met  het 
doorvoeren van een aantal verbeteringen en met de kennis van het dit eerste proces is de 
verwachting dat een 2e verzamelplan nog efficiënter kan en daarmee ook nog aantrekkelijker wordt. 
Ook is een actie om het verzamelplan nog actiever bij aanvragers naar voren te brengen zodat er nog 
meer gebruik van wordt gemaakt.

Verbeterpunten die nu worden doorgevoerd zijn:
- Het houden van een spreekuur waarbij de kans van slagen samen met de aanvrager wordt 

bekeken. Hierdoor wordt de doorlooptijd van de stap kans van slagen korter (en daarmee het 
hele verzamelplan). En dit  vergroot het inzicht van de aanvrager in de toetsing voordat deze 
definitief deelneemt; 

- Nog meer nadruk leggen op de voordelen van meedoen met het verzamelplan zodat hiervoor 
meer gekozen wordt en  (nog) minder voor  “losse procedures”;

- Bij deelname aan het verzamelplan wordt vooraf een inschatting van alle kosten gegeven;
- De ontwikkelingsovereenkomsten vooraf in concept aan aanvragers toezenden zodat vragen 

nog  beantwoord kunnen worden en er nog aanpassingen gedaan kunnen worden;
- Onderzoeken of het interne proces nog verder te automatiseren is.

Communicatie:
Voor de evaluatie is een aantal aanvragers en de intern betrokkenen naar hun mening over het proces 
en de  verbeterpunten gevraagd. Deze zijn meegenomen in de evaluatie. 
Bij de start van het proces van het 2e verzamelplan wordt de nieuwe planning en werkwijze weer via 
diverse mogelijkheden gecommuniceerd en bekend gemaakt. 

Vervolg:
Ondertussen wordt een start gemaakt met de formele procedure voor het 1e verzamelplan. Het 
voorstel voor vaststelling wordt  waarschijnlijk in september aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
Hierbij komen we nog terug op de ervaringen met de formele procedure en worden eventuele 
verbeterpunten verwerkt.  
In mei/juni  kan ondertussen wel het proces voor het 2e verzamelplan Buitengebied starten. 

Bijlagen:
1. Evaluatie proces 1e  verzamelplan Buitengebied
2. Raadsvoorstel Plan van Aanpak verzamelplan (februari 2014)
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