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Onderwerp  : Vaststelling bestemmingsplan Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de reacties op het vooroverleg. 
2. Instemmen met de nota zienswijzen. 
3. Het bestemmingsplan Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. gewijzigd vaststellen. 
4. De welstandscriteria voor het plangebied vaststellen. 
5. Geen exploitatieplan vaststellen. 
 
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de verplaatsing van metaalwarenbedrijf Kromkamp B.V., Aaltenseweg 20 te Sinderen is 
een locatie vrijgekomen voor woningbouw. Voor deze locatie, het aansluitende openbare gebied en een 
gedeelte van de omliggende agrarische gronden is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de bouw 
van circa 23 woningen. Tevens is er ruimte voor een speelveld en parkeerplaatsen voor het 
buurtschapshuis. Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 november tot en met 15 december 2010 ter inzage gelegen en daarbij 
is de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Er is één zienswijze tegen het bestemmingsplan 
ingediend en er zijn twee reacties in het kader van het vooroverleg ontvangen. Op één plek is vergeten een 
maatvoeringaanduiding te plaatsen. Daarom zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden 
vastgesteld. Omdat het een nieuwe woningbouwlocatie betreft zullen ook de welstandscriteria door de raad 
moeten worden vastgesteld.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Woningbouw wordt juridisch mogelijk gemaakt door vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De ingekomen reacties uit het vooroverleg geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te 

wijzigen. 
In het kader van het verplichte vooroverleg is het ontwerpbestemmingsplan naar 7 instanties 
verstuurd. Twee ervan hebben gereageerd op het plan. De reactie van Vitens had vooral betrekking 
op uitvoeringsaspecten. Hiervan is kennisgenomen. Het Waterschap verzocht om de huidige loop 
van de Ziegenbeek op te nemen in het bestemmingsplan. Dit is niet gewenst, omdat de afspraken 
over de verlegging van de Ziegenbeek al in een vergevorderd stadium zijn. Voor uitgebreidere 
informatie over het vooroverleg wordt verwezen naar bijlage I “wettelijk vooroverleg”. 

2.   
2.1 De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. 

Er is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft vooral betrekking op aspecten van welstand en 
stedenbouwkundige aard voor wat betreft oriëntatie van de woning naar de straatzijde, verdeling 
vrijstaand en halfvrijstaande woningen en kleurgebruik van de woning. Deze opmerkingen zijn 
voorgelegd aan de stedenbouwkundige en welstandscommissie en geadviseerd wordt om geen 
wijzigen aan te brengen in het plan. Voor uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar bijlage II 
“nota zienswijzen”.  

3.   
3.1 Als gevolg van het ontbreken van één maatvoeringaanduiding zal het plan gewijzigd moeten worden 

vastgesteld. 
Op de kavel Aaltenseweg 20 is vergeten de maatvoeringaanduiding voor goot- en nokhoogte aan te 
geven op zowel de digitale als analoge verbeelding. Dit zal alsnog moeten gebeuren. Verder zijn er 
geen wijzigingen. 

 



3.2 Het bestemmingsplan dient conform de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld te worden door de 
gemeenteraad. 
Dit is in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening wettelijk vastgelegd. 

4.   
4.1 Omdat het een nieuw woongebied betreft moeten er welstandscriteria worden vastgesteld. 

Het stedenbouwkundig plan is voorgelegd aan de welstandscommissie. Daarbij is aangegeven, dat 
voor de kavels naast Kapelweg 56 en Aaltenseweg 18 het deelgebied “historisch bebouwingslint” 
van toepassing is en voor de rest van het gebied het deelgebied “bebouwing in de groene context”. 
Na vaststelling van deze criteria, moet dit worden verwerkt in de welstandsnota.   

5.   
5.1 Publiekrechtelijk kostenverhaal binnen dit plan is niet mogelijk zodat van het vaststellen van een 

exploitatieplan kan worden afgezien. 
De gronden zijn volledig in eigendom van de gemeente. De gehele ontwikkeling van het plan en het 
kostenverhaal geschiedt door de gemeente zelf. Separaat vindt er besluitvorming plaats over de 
herziene grondexploitatie voor het plangebied. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Zie hiervoor het separate raadsvoorstel “Herziening grondexploitatie plangebied “Kromkamp” in Sinderen”. 
 
Uitvoering 
 
Planning 
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad dient het plan binnen 2 weken na vaststelling bekend 
te worden gemaakt (publicatie 30 maart 2011). Een belanghebbende of degene, die een zienswijze heeft 
ingediend bij de gemeenteraad, kan binnen 6 weken na bekendmaking van de vaststelling (van 31maart tot 
12 mei 2011) bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit. Tevens kan door iedereen beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen, die bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan zijn meegenomen. Indien er geen beroep is ingesteld, treedt het 
bestemmingsplan in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
 
Communicatie/participatie 
Het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan is in nauw overleg met Sinderens Belang opgesteld. 
Tevens is er op 28 oktober 2010 een inloopavond gehouden in het buurtschapshuis. Deze avond werd goed 
bezocht en de reacties op het plan waren positief. De indieners van de zienswijze krijgen schriftelijk bericht 
over het voorstel aan de gemeenteraad en de behandeling daarvan in de raadsrotonde en 
raadsvergadering. De vaststelling en de ter inzage legging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in 
de Gelderse Post, de Staatscourant en op de website. 
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