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Onderwerp :  Verzoek om het bestemmingsplan “Kom Varsseveld” te wijzigen voor  realisatie 

 van een burgerwoning aan de Leemscherweg 7 in Varsseveld 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het verzoek om het bestemmingsplan “Kom Varsseveld” te wijzigen voor realisatie van een extra burgerwoning 
op de huidige bestemming “Groen” afwijzen. 

 
Inleiding 
Op 1 oktober 2009 is een brief van de familie Van der Ziel binnengekomen met het verzoek de bestemming 
van het perceel aan de Leemscherweg 7, kadastraal bekend gemeente Varsseveld sectie B nummer 6271, 
te wijzigen in de bestemming “Wonen” om de bouw van een burgerwoning mogelijk te maken. 
 
Op 22 december heeft het college van burgemeester en Wethouders besloten geen medewerking te 
verlenen aan dit verzoek. Naar aanleiding van dit besluit heeft een gesprek plaats gevonden met de familie 
Van der Ziel en Wethouder J. Haverdil. Tijdens dit gesprek is uitleg gegeven over het genomen besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. Aanvragers hebben zich hier niet mee kunnen verenigen en 
hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders zie 
bijlage 1. Volgens de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.1 Wro, is alleen uw raad bevoegd te beslissen op 
verzoeken tot het herzien van bestemmingsplannen. Daarom wordt het verzoek van de familie Van der Ziel 
nu ter beoordeling aan u voorgelegd. 
 
Overweging waarom geen medewerking wordt verleend: 
Het perceel heeft de bestemming “Groen” en is gelegen in het bestemmingsplan “Kom Varsseveld”. Voor 
deze bestemming is gekozen om de overgang van de kern naar het buitengebied geleidelijk te laten 
verlopen. Het gebied tussen de Lichtenvoordseweg en de Veenweg dringt als een groene wig Varsseveld 
binnen zie bijlage 2. 
Dit gebied kenmerkt zich door verspreid liggende bebouwing op zeer ruime kavels en vormt de overgang 
van de dichtere bebouwing van het dorp naar de verspreide bebouwing buitengebied. Dit wordt bevestigd 
door de begrenzing van bebouwd gebied van het ministerie van VROM zie bijlage 3. 
 
Samenvatting 
Een woning plaatsen op het perceel aan de Leemscherweg 7 in Varsseveld op de huidige bestemming 
“Groen” is ruimtelijk gezien niet wenselijk, omdat hierdoor de overgang van de kern naar het buitengebied 
wordt doorbroken. Tevens valt het betreffende perceel buiten de bebouwingsgrenzen die aangegeven zijn 
door het ministerie van VROM. 
 
Meetbaar effect 
De bestaande situatie blijft gehandhaafd. 



 
Argumenten 

 
 
1.1 De geleidelijke overgang van de kern wordt hierdoor doorbroken 

De Leemscherweg in Varsseveld ligt aan de rand van het oostelijke gedeelte van Varsseveld. De rand 
van een kern dient als geleidelijke overgang van de kern, waar de bebouwing dicht op elkaar staat, naar 
het buitengebied waar de bebouwing is verspreid. Het gebied kenmerkt zich dan ook door de verspreid 
liggende bebouwing op zeer ruimte kavels. Het gebied tussen de Veenweg en de Lichtenvoordseweg 
dringt als een groene wig Varsseveld binnen. Om de kwaliteit van het landschap in relatie met de kern te 
behouden dient van de bouw van een burgerwoning worden afgezien. Bovenstaande wordt bevestigd 
door de bebouwingsgrenzen die zijn vastgelegd door VROM. 

 
1.2 Door burgemeester en wethouders is onbevoegd afwijzend op het verzoek beslist. Door nu een besluit te 

nemen wordt een rechtsgeldig besluit genomen. 
 

 
 

2. Uitvoering 

Communicatie: 
De aanvrager op de hoogte stellen van het genomen besluit 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 


