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Onderwerp

Vragen ex. art 30 RvO betreffende Kruimelregeling in de Verordening ruimte
Datum

5 februari 2018
Ons kenmerk

Geachte heer Everling,

C2220964/4312817
Uw kenmerk

Bij brief van 22 januari 2018, ingekomen op 22 januari 2018, heeft u namens
de SP fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

E.F.M. (Esther) Vos

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 81 59

1. Is GS bekend met de bovengenoemde kruimelregeling en de impact die het
op de omgeving kan hebben? Zo ja, kunt u ook aangeven hoe vaak van deze
regeling gebruik gemaakt wordt en kunt u ook iets zeggen over de aard van via
de kruimelregeling verleende vergunningen?
Antwoord: Ja, deze wetswijziging is bij ons college bekend. Doel van de
aanpassing is om procedures te verkorten en om meer flexibiliteit te bieden aan
wenselijke ontwikkelingen. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op
het verruimen van de mogelijkheden voor hergebruik van gebouwen binnen
bestaand stedelijk gebied en een verruiming van de regeling voor tijdelijke
afwijking van het bestemmingsplan. De wetgever heeft de verantwoordelijkheid
voor de toepassing van de kruimelregeling bij gemeenten gelegd. Gelet daar op
worden wij niet rechtstreeks bij de toepassing van deze regeling betrokken
zodat het bij ons niet bekend is hoe vaak gemeenten hiervan gebruik maken.

2. Acht u het feit dat verleende kruimelvergunningen in strijd kunnen zijn met
onze provinciale belangen een probleem en kunt u uw antwoord toelichten?
Antwoord: De verruiming betekent niet dat er helemaal geen randvoorwaarden
gelden. Naast een aantal voorwaarden in de wet geldt de voorwaarde van
een goede ruimtelijke ordening.
Een goede ruimtelijke ordening omvat verschillende aspecten. Als eerste
betekent dit dat gemeenten gehouden zijn aan het eigen beleid en aan door
hen gemaakte afspraken, zoals de afspraken over de ontwikkeling van
woningen, werklocaties en detailhandel uit het regionaal ruimtelijk overleg.
Daarnaast betekent een goede ruimtelijke ordening dat gemeenten ook de
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-

provinciale belangen moeten meewegen bij de toepassing van de
kruimelregeling en opnemen in hun ruimtelijke onderbouwing. Daarbij hoort dat
als er sprake is van strijd met een provinciaal belang, bijvoorbeeld strijd met de
Verordening ruimte, gemeenten hierover met ons in overleg (moeten) treden. In
een uiterste geval kunnen wij bij strijd met een provinciaal belang beroep
aantekenen tegen een verleende kruimelvergunning.
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3. Kunt u uitleggen waarom in onze Verordening ruimte geen gebruik is
gemaakt van de mogelijkheid om nadere regels op te stellen voor
kruimelvergunningen?
Antwoord: Ja. Gelet op de constructieve wijze waarop wij in Brabant met
elkaar samenwerken, de veranderende verhoudingen tussen overheden en de
op handen zijnde Omgevingswet, hebben wij in 2014 geen aanleiding gezien
om hiervoor een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. De
meerderheid van de provincies heeft dat ook niet gedaan. Zoals wij onder
vraag 2 hebben aangegeven moeten gemeenten ook zonder dat dit in de
verordening is vastgelegd, rekening houden met de provinciale belangen. Bij
ons zijn geen gevallen bekend waarbij de provinciale belangen zijn geschaad.

4. Bent u met de SP de mening dat deze strijdigheid met onze provinciale
belangen voorkomen zouden moeten worden en dat er daarom nadere regels
opgenomen zouden moeten worden in de Brabantse Verordening ruimte? Zo
ja, wanneer bent u voornemens dit te wijzigen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Zoals wij onder vraag 3 hebben aangegeven zien wij daar tot
op heden geen reden toe.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

2/2

