
Bijlage 21  Toepassing Crisis- en herstelwet

Bij het opstellen van de regels in dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse innovaties 
opgenomen in artikel 7c. In onderstaand schema is per lid aangeven of en hoe artikel 7c is toegepast. 

Lid Onderwerp Toelichting Toepassing 

1. Regels breder 
dan goede 
ruimtelijke 
ordening.

Regels ten behoeve van: 
a. bereiken en in stand houden van een veilige en 
gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van 
de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke functies.

Toegepast voor 
artikel 17.1 en 
18.2  (bijdrage 
aan een 
gezondere 
leefomgeving en 
het thema sport en 
gezondheid).

 2. Planperiode Planperiode 20 jaar in plaats van 10 jaar. Niet nodig voor dit 
bestemmingsplan.

3. Voorlopige 
bestemming 

Voorlopige bestemming voor 10 jaar in plaats van 5 
jaar.

Niet toegepast.

4. Regels uit 
verordeningen

Regels op grond van artikel 108 van de Gemeentewet 
die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving.

Niet toegepast.

5. Melding Verbod met melding Niet toegepast.

6. Open norm en 
beleidsregels

Regels waarvan de uitleg bij de uitoefening van een bij 
die regels aan te geven bevoegdheid afhankelijk wordt 
gesteld van beleidsregels

Toegepast, bij 
geluid.

7. Welstand Regels over het uiterlijk van bouwwerken die bij de 
toepassing interpretatie behoeven. De raad stelt de 
criteria vast die worden toegepast bij de beoordeling 
van het uiterlijk van een bouwwerk waarop de 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
bouwactiviteit betrekking heeft

Niet toegepast, 
welstandsnota 
wordt regulier 
aangevuld.

8. Planschade Voorzienbaarheid planschade Niet toegepast.

9. Procesregels 
m.b.t. 
elektronische 
beschikbaarheid
, standaarden en 
Wet geluidhinder 

Afwijking van: 
- elektronische beschikbaarheid 
- inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan 
- SVBP standaarden 
- Wet geluidhinder (hogere waarden in BP en 
detailniveau akoestisch onderzoek) 

Toegepast met 
name voor geluid 
en inzichten over 
de 
uitvoerbaarheid.

10. Uitstel 
exploitatieplan

Uitstel exploitatieplanverplichting tot vergunning Niet opgenomen.

13. Delegatie delen 
bestemmings- 
plan

De raad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van 
delen van het bestemmingsplan delegeren aan 
burgemeester en wethouders.

Wordt toegepast 
voor artikel 18.2

14. Gebruiksverbod 
op regels breder 
dan GRO

Verbod om zonder vergunning gronden of 
bouwwerken te gebruiken in strijd met de regels die 
gesteld op basis van lid 1.

Toegepast voor 
artikel 17.1.1 en 
18.2.1

15. Aanvraag-vereist
e

Afwijking aanvraagvereiste omgevingsvergunning met 
de mogelijkheid ook eisen te stellen aan gegevens en 
bescheiden over de gevolgen van het beoogde gebruik 
voor de fysieke leefomgeving (in plaats de ruimtelijke 
ordening).

Toegepast in 
artikel 17.1.2 en 
18.2.3



 bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone

16. Buitenplanse 
afwijking BP 
breder dan 
goede ruimtelijke 
ordening

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een 
project uit te voeren voor een gebruik van gronden en 
gebouwen in strijd met het bestemmingsplan. In dit 
geval kan een omgevingsvergunning ook worden 
verleend op basis van een bredere afweging dan 
alleen een goede ruimtelijke ordening.

Toegepast in 
artikel 17.1 en 
18.2.3 e

2  Toelichting (ontwerp)
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