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Onderwerp  : Vaststelling bestemmingsplan herziening speeltuin en restaurant Engbergen 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de reactie van het Waterschap. 
2. Het bestemmingsplan “’bestemmingsplan Buitengebied 2000, herziening 2002, herziening speeltuin en 

restaurant Engbergen” gewijzigd vaststellen. 
3.   Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan “bestemmingsplan Buitengebied 2000, herziening 2002, herziening speeltuin 
en restaurant Engbergen” heeft betrekking op het perceel Bosweg 3 in Voorst (speeltuin en restaurant 
Engbergen) en het ten oosten daarvan gelegen natuurgebied. Het plan maakt vervangende nieuwbouw van 
het restaurant mogelijk. Verder wordt de reeds met vrijstelling verleende realisatie van een parkeerplaats ter 
hoogte van de groencompostering, de toegangsweg en de aanleg van nieuwe natuur meegenomen in dit 
bestemmingsplan.  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 februari 2010 tot 1 april 2010 voor iedereen ter inzage gelegen. 
Daarbij is de mogelijkheid geboden om tijdens die termijn zienswijzen tegen het plan bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend. In het kader van het vooroverleg is het 
bestemmingsplan naar het Waterschap en provincie gestuurd. De provincie heeft positief gereageerd en het 
Waterschap heeft 3 kleine opmerkingen gemaakt (zie bijlage “vooroverleg artikel 3.1.1. Bro”). Hierdoor zal 
de toelichting aangevuld moeten worden en het bestemmingsplan daarom gewijzigd moeten worden 
vastgesteld.  
 
Meetbaar effect 
Herbouw van restaurant Engbergen. 
 
Argumenten 

 
1.1 De gemaakte opmerkingen van het Waterschap geven aanleiding om wijzigingen in de toelichting aan te 

brengen. 
In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
bestemmingsplan “herziening restaurant en speeltuin Engbergen” toegezonden aan het Waterschap. Het 
Waterschap heeft een drietal opmerkingen gemaakt. In de bijlage “vooroverleg artikel 3.1.1 Bro” wordt 
een samenvatting gegeven van de gemaakte opmerkingen en een reactie van de gemeente hierop. 
Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. 

2.   
2.1 Door aanpassing van de toelichting dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden vastgesteld. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen van het Waterschap dient de toelichting te worden 
aangepast en het bestemmingsplan dus gewijzigd te worden vastgesteld voor wat betreft de toelichting.  
 

2.2 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. 

3.   
3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld omdat het bouwplan niet onder de categorie van 

bouwplannen als bedoel in artikel 6.1.2 Bro valt 
In artikel 6.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening is een lijst met categorieën van bouwplannen 
opgenomen, waarvoor een grondexploitatieplan moet worden opgesteld (veelal wanneer sprake is van 
woningbouw). De herbouw van een restaurant valt hier niet onder. Daarom hoeft er geen exploitatieplan 
te worden opgesteld. Dit moet wel formeel door de raad worden besloten. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De gebruikelijke leges voor de bestemmingsplanherziening en de kosten voor het opstellen van het 
bestemmingsplan en benodigde onderzoeken zijn bij aanvrager in rekening gebracht. 
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