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Onderwerp  : Voorbereidingsbesluit voor De Brie in Varsseveld 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gedeelten van woonwijk De Brie in Varsseveld; 
2. naast het weren van ongewenste ontwikkelingen het ook verboden is om het gebruik van de aangewezen 

gronden of bouwwerken te wijzigen; 
3. de datum van inwerkingtreding voor het besluit te laten bepalen op 28 mei 2010; 
4. burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van het verbod door middel van het beleid 

buitenplanse ontheffingen “stedenbouwkundige richtlijnen bouwmogelijkheden De Brie Varsseveld”. 

 
 
Inleiding 
De Varsseveldse woonwijk De Brie is gebouwd vanaf de jaren 1970. Het idee in deze wijk is dat de voorzijde 
van de woningen georiënteerd zijn op de groene omgeving of op centraal gelegen groene ruimten. Deze 
ideologie blijkt uit het ontwerp van de wijk en is ook doorgevoerd in het bestemmingsplan. 
 
Er is in de loop van de tijd een spanningsveld ontstaan, doordat de realiteit niet in lijn is met de regelgeving 
in het bestemmingsplan. Men is afhankelijk van de auto en men benadert de woning ook vanaf de kant waar 
de parkeerplaats is. Ook in de architectuur is hier rekening meegehouden: de voordeur bevindt zich aan de 
kant van de straat. De gemiddelde bewoner heeft de behoefte om zijn tuin te privatiseren. De in het ontwerp 
beoogde wisselwerking/overgang tussen de tuinen en de openbare groene ruimten mislukt daardoor. 
Tevens is het zo dat het ontwerp nooit volledig is uitgevoerd en de kwaliteit van de centrale groene ruimten 
laat te wensen over. Dit versterkt de neiging van mensen om de tuin dicht te zetten met schuttingen of in het 
beste geval een natuurlijke erfafscheiding.  
In het nieuwe bestemmingsplan voor de Kom van Varsseveld, zullen we de voor- en achtertuinen bij deze 
woningen- planologisch gezien- omdraaien. Omdat de voorschriften voor gedeelten van wijk De Brie onder 
de bestemmingsplannen De Brie en De Brie partiele herziening 1980 vallen, wat planologisch gezien een 
voortuin is, is feitelijk gezien een achtertuin, en visa versa, is op 14 mei 2009 een voorbereidingsbesluit 
genomen, dat op 28 mei 2009 in werking is getreden. 
 
Omdat de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit afloopt, stellen wij u voor opnieuw een 
voorbereidingsbesluit te nemen. Het huidige voorbereidingsbesluit wordt zodoende verlengd. Indien een plan 
wordt ingediend, die past binnen het beleid buitenplanse ontheffingen gedeelte “stedenbouwkundige 
richtlijnen bouwmogelijkheden De Brie Varsseveld” kunnen burgemeester en wethouders indien wenselijk 
ontheffing verlenen van het verbod. 
 
De aanpassing van de bestemmingsplan voorschriften zal plaatsvinden in het kader van de algehele 
herziening van het bestemmingsplan voor Varsseveld. 
 
 
Samenvatting 
Voor het gedeelte van wijk De Brie loopt de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit af. Om 
ongewenste ontwikkelingen te weren en ter bescherming van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is 
het nodig dat een nieuw voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld. Indien een plan wordt ingediend, die past 
binnen het beleid buitenplanse ontheffingen gedeelte “stedenbouwkundige richtlijnen bouwmogelijkheden De 
Brie Varsseveld” kunnen burgemeester en wethouders indien wenselijk ontheffing verlenen van het verbod. 
 
Meetbaar effect 
Het voorbereidingsbesluit heeft een beschermende werking waardoor het mogelijk is ongewenste 
ontwikkelingen te weren. 



 
Argumenten 

 
1.1 Een voorbereidingsbesluit strekt tot bescherming van een bestemmingsplan in voorbereiding en 

maakt het mogelijk ongewenste ontwikkelingen te weren. 
 

 
1.2 Op 24 maart 2009 is het beleid buitenplanse ontheffingen vastgesteld door burgemeester en 

wethouders. 
Binnen het beleid buitenplanse ontheffingen gelden separate ontheffingsmogelijkheden voor het gedeelte 
“De Brie”. Hiermee kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen. 
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