AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot vaststelling van de Nota van
wijzigingen voor het bestemmingsplan
Landelijk Gebied 2014 en de daarbij
behorende commentaarnota.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Ter voorbereiding van het nieuwe, op te stellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 is een Nota
van wijzigingen opgesteld. Deze nota biedt op hoofdlijnen het beleidskader voor het op te stellen
bestemmingsplan. Gepland is om dit plan eind 2014 vast te stellen.
In deze nota zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de meest voorkomende bestemmingen
benoemd, te weten het agrarisch gebied met de bouwvlakken, de bos- en natuurgebieden, het
wonen, de bedrijfs- en recreatieve bestemmingen. In het bestemmingsplan zelf komt vervolgens elke
locatie tot in detail aan de orde. De inspraak van de Nota geeft aanleiding om de
beleidsuitgangspunten op onderdelen bij te stellen.
Inleiding
Met ingang van vrijdag 5 april 2013 is gedurende vier weken gelegenheid geboden in te spreken op
het ontwerp van de Nota van wijzigingen ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan voor het
landelijk gebied.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
De Nota van wijzingen en de bijbehorende commentaarnota maken deel uit van de voorbereiding van
een nieuw bestemmingsplan. Het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is
opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De wettelijke termijn van tien jaar verloopt op 13 december 2014 voor wat betreft het oudste
bestemmingsplan voor het buitengebied, te weten het plan Buitengebied Aalten 2004, vastgesteld bij
raadsbesluit van 14 december 2004. Een actualisering van het plan is dus wettelijk noodzakelijk.
Het buitengebied blijft aan verandering onderhevig. Het aantal praktiserende agrariërs neemt nog
steeds af en na bedrijfsbeëindiging worden de voormalige bedrijfswoningen veelal gebruikt als
burgerwoning. In de afgelopen tien jaar hebben de meeste (postzegel) bestemmingsplannen
betrekking op deze transformatie, veelal in het kader van de rood-voor-rood-regeling.
In een enkel geval heeft een bijstelling van het agrarisch bouwperceel plaatsgevonden. Feit is dat in
de gemeente Aalten een belangrijk deel van de gronden beschikbaar is en blijft voor de agrarische
productie.
In verband met het vorenstaande wordt het beleid uit de geldende bestemmingsplannen voor het
buitengebied voortgezet. In de Nota van wijzigingen zijn met name de wijzigingen ten opzichte van
het geldende bestemmingsplanregiem beschreven.
Gedurende de terinzagelegging van de Nota van wijzigingen zijn er 12 inspraakreacties en één
vooroverlegreactie ingediend. Deze reacties zijn door ons beoordeeld. Enkele reacties zijn aanleiding
om de Nota van wijzigingen bij te stellen. Onze beoordeling kunt u lezen in de bijgevoegde
commentaarnota.
Alternatieve beleidskeuzes
Geen nieuw bestemmingsplan voor te bereiden.

Financiële consequenties

In de begroting zijn middelen gereserveerd voor het opstellen van dit plan. Overigens heeft het plan
voor de gemeente geen financiële consequenties.
Participatie en Communicatie
De nota is aan inspraak onderworpen. Er is op 10 april 2013 een inspiratieavond gehouden. Er heeft
overleg plaats gevonden met verschillende belanghebbende partijen. Verslagen van de
inspiratieavond en de gesprekken zijn als bijlage in de nota opgenomen.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Behandeling in RTG Ruimte op 25 juni 2013;
Vaststelling door de gemeenteraad op 9 juli 2013.
Bijlagen
1. Ontwerp Nota van wijzigingen;
2. Commentaarnota Nota van Wijzigingen;
3. Het ontwerp van het raadsbesluit.

Aalten, 4 juni 2013

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2013;
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

1.
2.

de Nota van wijzigingen voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 en de bijbehorende
commentaarnota vast te stellen;
beide documenten te betrekken bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan.

AALTEN, 9 juli 2013
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

