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Onderwerp  : gewijzigde vaststelling “Bestemmingsplan De Rieze VI, 2008” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De ingekomen zienswijze beantwoorden conform bijgevoegde bijlage I; 
2. Instemmen met de ambtshalve wijzigingen, zoals aangegeven in bijlage II; 
3. Het bestemmingsplan “ Bestemmingsplan De Rieze VI, 2008” dienovereenkomstig gewijzigd vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein De Rieze in 
de kern Ulft. Tevens wordt met dit plan, voor zover het de aansluitende wegen betreft, een 
gedeelte van het bestemmingsplan De Rieze V herzien. Het bestemmingsplan vormt het 
sluitstuk van de ontwikkeling van het complete bedrijventerrein  De Rieze, tussen de wegen 
Oude IJsselweg, Slingerparallel, Ettenseweg en ’t Goor. 
 
Het plangebied is direct ten noordwesten van de kern Ulft gelegen. De noordzijde grenst aan 
de Slingerparallel met daarachter open agrarisch gebied. Het plangebied grenst verder aan 
het bestaande bedrijventerrein De Rieze. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 26 juni 2008 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Daarbij is de mogelijkheid geboden om tijdens die termijn 
zienswijzen ten aanzien van het plan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Van deze 
mogelijkheid is door één instantie gebruik gemaakt. 
 
Samenvatting 
Voor het gebied Rieze VI is een bestemmingsplan opgesteld om in de uitbreiding van het 
huidige bedrijventerrein de Rieze te voorzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie 
gelegen. Eén instantie heeft een zienswijze ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld 
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Daarbij wordt ingegaan op de ingekomen 
zienswijzen en enkele wijzigingen. 
 
Meetbaar effect 
Na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan beschikken we over een basis aan de 
hand waarvan ruimtelijke toetsing kan plaatsvinden. 
 
Argumenten 

 
1.1 Naar aanleiding van de zienswijze dient een aanpassing plaats te vinden aan de 

plankaart 
De ingekomen zienswijze is weergegeven in bijlage I, met daarbij eveneens een reactie.  

 
2.1  Er dient een aantal ambtshalve wijzigingen plaats te vinden. 

Om het bestemmingsplan nog onder de oude WRO te kunnen laten vaststellen moest 
deze voor 1 juli 2008 ter inzage worden gelegd. Een aantal wijzigingen konden voor die 
tijd niet meer doorgevoerd worden. Alle ambtshalve aanpassingen zijn opgenomen in 
bijlage II. 

 
3.1 Het bestemmingsplan dient conform de  Wet Ruimtelijke Ordening vastgesteld te worden   
        door de gemeenteraad. 

  Vanwege het gestelde onder de punten 2.1 en 3.1 moet het plan gewijzigd worden   
               vastgesteld.   



 
 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is een krediet beschikbaar gesteld. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Het bestemmingsplan dient binnen vier weken na dagtekening van het raadsbesluit voor 
iedereen ter inzage worden gelegd en ter goedkeuring aan gedeputeerde staten te worden 
verzonden. De terinzagelegging is gepland op 1 januari 2009.  
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan bij gedeputeerde staten schriftelijk 
bedenkingen worden ingebracht tegen het bestemmingsplan door degene die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt, alsook een belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de raad kenbaar te 
maken. Of door een ieder tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht. 
Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken (zonder bedenkingen), danwel zes 
maanden (met bedenkingen) omtrent goedkeuring. Tenslotte staat, nadat het besluit van 
Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring ter inzage is gelegd (gedurende zes weken), 
beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   
 
 
Communicatie: 
De vaststelling en de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Gelderse Post, de 
Staatscourant, de website en op het publicatiebord. De indiener van de zienswijze krijgen 
schriftelijk bericht. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

 


