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bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015,
herstelbesluit 2018’.

Openbaar
Niet openbaar
Vertrouwelijk
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Besluit
conform
conform met opmerkingen
fl aangehouden
EI niet conform

BesI ispu nten
1. gemeenteraad voorstellen dit bestemmingsplan vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel
behorende ontwerp voorstel en besluit
2.
-

3.
Verantwoordelijken:
Afdeling
: Bestuur en Openbare Ruimte
Naam

G.H. Scheffer

Tel. Nr.

(0543) 49 33 33

Bestuurlijke planning:
Datum college : 4 september 2018
Gewenste
16 oktober 2018
datum raad
Voorstel /
Voorstel
Mededeling

Paraaf afdelingshoofd

Paraaf portefeuillehouder

Naam

Naam

J.J. Storm van s Gravesande

:

T.M.M.Kok(I

Samenvatting:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 januari 2018 uitspraak gedaan
over het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015’.
Voor een belangrijk deel is het bestemmingsplan in stand gelaten en dus in werking getreden. De
beroepen met betrekking tot de (intensieve) veehouderijen moeten nog wel worden behandeld door
de Afdeling.
Voor enkele plandelen dient door de gemeenteraad een nieuw besluit te worden genomen met
inachtneming van hetgeen door de Afdeling is overwogen. Dit voorstel voorziet daarin.
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Informatieblad
Nummer:
Beslispunten
1. : gemeenteraad voorstellen dit bestemmingsplan vast te stellen, overeenkomstig het bij dit
voorstel behorende ontwerp voorstel en besluit
-

2.
3.
Inleiding
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) heeft op 10januari 2018
uitspraak gedaan over het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied
2015’.
Voor een belangrijk deel is het bestemmingsplan in werking getreden. De beroepen met betrekking tot
de (intensieve) veehouderijen moeten nog wel worden behandeld door de Afdeling.
Voor enkele plandelen dient door de gemeenteraad een nieuw besluit te worden genomen met
inachtneming van hetgeen door de Afdeling is overwogen.
Dit voorstel voorziet daarin.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, herstelbesluit
2018’ vast te stellen.
Argumenten
Het herstelbesluit beoogt te voldoen aan de rechterlijke uitspraak.
Voor de volgende plandelen wordt een nieuwe planregeling voorgesteld:
het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch’ ter plaatse van het bestaande parkeerterrein
a)
achter het perceel Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten;
b)
de aanduiding ‘specifieke vorm van bos —jachthut’ ter plaatse van het plandeel met de
bestemming ‘Bos’ op het perceel Beestmanweg ongenummerd;
c)
het plandeel met de bestemming ‘Sport’ en de aanduiding ‘specifieke vorm van sport
clubhuis motortoerclub’ ter plaatse van het perceel Ganzenpoelendijk ongenummerd;
d)
de plandelen met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ voor zover daaraan niet de
aanduiding ‘bomenteelt’ is toegekend, zoals nader aangeduid op bij de uitspraak behorende kaarten
2a, 2b en 2c;
e)
de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch wisselteelt boomteelt 1’ voor zover die is
toegekend aan de plandelen waaraan niet de aanduiding ‘openheid’ is toegekend.
-

-

Kanttekeningen
1.

2.

Het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf’ ter plaatse van het perceel Lichtenvoordsestraatweg
91 te Aalten (CWV Barlo) is niet in dit herstelbesluit opgenomen. Namens dit bedrijf is
aangegeven dat men het plan eerst verder uit wil werken en een aanvraag om
omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) aan het gemeentebestuur voor wil leggen.
De door de Afdeling gestelde termijn is overschreden. Het overleg met belanghebbenden
heeft meer tijd gevraagd, dan aanvankelijk voorzien.
Namens één van de appellanten is een ingebrekestelling ontvangen in verband met deze
termijnoverschrijding, een en ander zoals bedoeld in de Wet dwangsom en beroep. Aan de
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vertegenwoordiger van deze appellant is schriftelijk medegedeeld dat de besluitvorming door
de gemeenteraad volgens planning op 16 oktober 2018 wordt voorzien.
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten: Jan ten Klooster (akoestische rapportage ISG Lettink)
Participatie en Communicatie
Het proces van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015’ kenmerkt zich door uitgebreide inspraak
en communicatie. Voor dit herstelbesluit is dit niet meer van toepassing.
Met belanghebbende partijen is gesproken over het te nemen besluit.
Tijdens de vergadering van de RTG Ruimte op 2 oktober 2018 kan worden ingesproken.
Vervoigstappen inclusief tijdspad
De wettelijke procedure als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening/Algemene wet bestuursrecht wordt
gevolgd. Dit betekent dat na vaststelling door de gemeenteraad het plan gedurende een termijn van
zes weken ter inzage wordt gelegd.
Gedurende die termijn kan door een belanghebbende, met inachtneming van het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening, beroep worden ingesteld bij de Afdeling.
Bij lagen
1.
2.

Het ontwerp van het herstelbesluit, bestaande uit toelichting met bijlagen, planregels en
verbeelding;
Het ontwerp van het raadsvoorstel en —besluit;

Pagina 3 van 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4

c. B en W vergaderingen - 3494

_____________

Nummer:
Beslispunten

1.

:

gemeenteraad voorstellen dit bestemmingsplan vast te stellen, overeenkomstig het bij dit
voorstel behorende ontwerp voorstel en besluit
-

2.
3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college

Conform

B. en W.

-

‘

SEl 2018

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek

Ja

Nee
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