
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 16 

 
 
Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12, Sinderen:  

  koffieboerderij "Groot-Nibbelink" 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan “Nibbelinklaan 12, Sinderen: koffieboerderij “Groot-
Nibbelink” vast te stellen; 

2. De gemeenteraad voorstellen te besluiten dat geen exploitatieplan opgesteld hoeft te worden. 
 

 
Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan “Nibbelinklaan 12, Sinderen: koffieboerderij “Groot-Nibbelink” heeft vanaf 
6 augustus 2009 zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden van 
koffieboerderij “Groot-Nibbelink” aan de Nibbelinklaan 12 in Sinderen. Het plan voorziet in het vastleggen 
van de bestaande feitelijke situatie in het bestemmingsplan. 
 
Samenvatting 
Voor de koffieboerderij “Groot-Nibbelink” aan de Nibbelinklaan 12 in Sinderen is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarbij iedereen een 
reactie kon geven. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd 
worden vastgesteld. Het opstellen van een exploitatieplan is niet nodig. 
 
Meetbaar effect 
Een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Nibbelinklaan 12 in Sinderen waarmee de bestaande feitelijke 
situatie wordt vastgelegd. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het bestemmingsplan moet volgens de Wet ruimtelijke ordening worden vastgesteld door de 

Raad. 
Ingevolge artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het nu mogelijk het bestemmingsplan vast te 
laten stellen. 

 
1.2 Met het bestemmingsplan wordt de bestaande, feitelijke situatie gelegaliseerd. 

Door het legaliseren van de activiteiten die plaatsvinden bij koffieboerderij “Groot-Nibbelink” komt een 
einde aan de bestaande onzekerheid. Deze is ontstaan doordat de provincie goedkeuring heeft 
onthouden aan dat gedeelte van het bestemmingsplan “Buitengebied Wisch” dat betrekking heeft op 
de koffieboerderij. Door het vaststellen van het bestemmingsplan “Nibbelinklaan 12, Sinderen: 
koffieboerderij “Groot-Nibbelink” kan ook de lopende handhavingszaak worden afgesloten. 

 
2.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden opgesteld, omdat geen kostenverhaal hoeft plaats te vinden. 

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de Raad een exploitatieplan moet vaststellen voor de  
gronden waarop een nieuw bestemmingsplan betrekking heeft. In dit geval is het opstellen van een 
exploitatieplan niet nodig, omdat er geen kosten verhaald hoeven te worden. Het plan voorziet enkel in 
het vastleggen van de bestaande situatie. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
die kosten met zich mee brengen voor de gemeente. De Wro schrijft echter wel voor dat expliciet 
wordt besloten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.   

 



 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Aan het bestemmingsplan zijn geen verdere kosten verbonden dan de apparaatskosten. Aangezien aan dat 
deel van het bestemmingsplan “Buitengebied Wisch” dat betrekking heeft op de koffieboerderij eerder 
goedkeuring was onthouden door de provincie, neemt de gemeente deze kosten voor haar rekening.  
 
Uitvoering 
Planning:  
Na de vaststelling van het bestemmingsplan komt het plan 6 weken ter inzage te liggen. Binnen deze termijn 
hebben degenen die een zienswijze hebben ingediend, of personen die redelijkerwijs niet in staat waren een 
zienswijze in te dienen, de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. 
 
Communicatie: 
De vaststelling en de daarop volgende terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de 
Gelderse Post en de Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente.    
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 


