
Technische vragen Samenwerkend Veldhoven inzake beschikbaar stellen middelen 
voor kiosk bij kinderboerderij de Hazewinkel (agendapunt 18)

1. Is er om deze kiosk met beperkte niet commerciële horecafunctie te realiseren een 
wijziging of aanpassing van het bestemmingsplan of andere formele wijziging van de 
functie nodig?
Het college heeft de bevoegdheid om middels een 'kruimelregeling' af te wijken van het 
huidige bestemmingsplan waarmee de plaatsing mogelijk is met een reguliere procedure 
volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

2. Waar kan ik in het onlangs aangepaste bestemmingsplan van het Look de tekst vinden 
waarbinnen deze wijziging van functie/ gebruik (kiosk met horecafunctie) gelegitimeerd 
wordt?
In het bestemmingsplan 't Look 2016' wordt de kiosk niet mogelijk gemaakt. Met de 
'kruimelregeling' wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan, in dit geval 
bestemmingsplan 't Look 2016.

3. Geeft dit raadsbesluit tot het toelaten van de beperkte niet commerciële horecafunctie in 
samenwerking met maatschappelijke organisaties in de toekomst ruimte voor commerciële 
partijen om een kiosk te exploiteren? (precedentwerking)
Het college heeft de bevoegdheid om af te wijken van een bestemmingsplan middels een 
'kruimelregeling'. Dit is een bevoegdheid en geen verplichting. Het college heeft altijd de 
regie en kan per geval beargumenteren waarom zij wel of niet zouden willen meewerken 
aan een initiatief.
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1. Is het zo dat een kruimelprocedure maar 10 jaar geldig is? En wat erna?
Nee, een kruimelprocedure betekent dat medewerking mogelijk is door middel van een 
omgevingsvergunning. Dat kan voor onbepaalde tijd dan wel tijdelijk (max. 10 jaar).
De term is misleidend, beter is " reguliere voorbereidingsprocedure".

2. Is het zo dat er juridische uitspraken zijn dat bij het toepassen van de kruimelprocedure 
een zeer goed onderbouwde reden + draagvlak aanwezig moet zijn.
Nee, niet specifiek. Elk besluit tot afwijking vereist een motivering. Voor een 
'kruimel'afwijking * is dat op zich genoeg. Als belangen groter zijn dan is het logisch dat de 
motivering uitgebreider wordt.
Voorbeeld daarvan zijn uitspraken over omgevingsvergunningen voor tijdelijke huisvesting 
van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

3. Hebben wij in Veldhoven afspraken/regels gemaakt hoe de kruimelprocedure toe te 
passen? Dit om willekeur uit te sluiten.
Nee, daar zijn geen afspraken over gemaakt. Ieder initiatief wordt integraal afgewogen en 
bij het standpunt tot medewerking wordt de meest geëigende (juridisch eenvoudigste) 
procedure gekozen.
De wet zegt dit ook: kruimelen als je kunt kruimelen ( artikel 3.7, eerste lid Wabo). 
Beleidsvaststelling is niet te adviseren, omdat de op voorhand gewenste bouw- en 
gebruiksmogelijkheden al in de bestemmingsplannen worden opgenomen. Afwijken blijft 
maatwerk.

*kruimelafwijking" : een van het bestemmingsplan afwijkende situatie, als bedoeld in 
bijlage II, artikel 4 Besluit Omgevingsrecht.
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Is er al een aanvraag voor de kruimelregeling?
Nee, nog geen aanvraag ontvangen

Zo ja : Wie is de aanvrager, maw wie doet er een beroep op de kruimelregeling?
Dat is niet bekend, maar de initiatiefnemer c.q. eigenaar zal dit waarschijnlijk worden

Zo nee: Wie gaat deze aanvraag indienen? En wanneer?
De termijn waarop dat is nog niet bekend

Op basis van welke van varianten van artikel 2.12 wordt (cq gaat worden) de kruimelregeling 
gebruikt?
Deze regeling betreft uitsluitend de in artikel 2.12, lid 1 a, ten tweede, bedoelde gevallen. De daar 
bedoelde algemene maatregel van bestuur is het Besluit Omgevingsrecht.

Als het is op basis van lid 1 - sub a genoemde gevallen Indien 1. - welke 
paragraaf betreft het?
In het Besluit Omgevingsrecht gaat het om bijlage II, artikel 4. Daar is bepaald, welke 
afwijkingssituaties met een reguliere omgevingsvergunningprocedure (=kruimelprocedure) kunnen 
worden toegestaan.

Indien 2. - Welke maatregel van bestuur betreft het?
Dit is het Besluit Omgevingsrecht, zoals hierboven aangegeven

Indien 3. - Wat is de ruimtelijke onderbouwing?
Een ruimtelijke onderbouwing is wettelijk niet vereist. Die eis wordt In artikel 2.12, lid 1 a, ten 
derde, gesteld. Het gaat dan om een (zware) afwijkingsprocedure, soortgelijk aan een 
bestemmingsplanprocedure.

Als het is op basis van lid 2 - welke regels zijn hiervoor gesteld en wat was het resultaat van de 
toetsing?
Artikel 2.12. lid 2 ziet op de eisen voor een ruimtelijke onderbouwing, maar dit is niet van toepassing op 
de kruimelregeling.
Die eisen zijn — zoals in een bestemmingsplan- gesteld op het gebied van noodzakelijke onderzoeken 
zoals licht, lucht geluid, archeologie enz.


