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Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan “Den Dam 9 Breedenbroek” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan “Den Dam 9, Breedenbroek” vaststellen; 
2. een overeenkomst voor tegemoetkoming in schade sluiten met de initiatiefnemer; 
3. geen exploitatieovereenkomst afsluiten 
 
Inleiding 
In september 2009 heeft Esselink Vastgoed een verzoek ingediend om medewerking te verlenen een 
nieuwe bestemming te vinden voor de vrijgekomen agrarische bebouwing op het perceel Den Dam 9 te 
Breedenbroek. 
Het oorspronkelijke verzoek voor deze locatie was overigens al ingediend op 1 februari 2008 door dhr. 
Hanselman. Dit verzoek is behandeld in uw vergadering van 12 augustus 2008 en er is destijds 
medewerking toegezegd voor de bouw van een nieuwe woning en hergebruik van een bestaande stal ten 
behoeve van een woning. In de tussengelegen tijd is het plan in detail uitgewerkt. 
 
Meetbaar effect 
Na het onherroepelijk worden van het plan mogen twee nieuwe wooneenheden gerealiseerd worden en zal 
ca. 1120 m2 aan agrarische bebouwing worden gesloopt. 
 
Argumenten 

 
1.1 Reacties andere overheden 

Naar aanleiding van uw besluit van 22 september 2009 is een concept bestemmingsplan gemaakt. Dit 
conceptplan is overlegd met de andere overheidsdiensten die akkoord zijn met het plan. 

 
1.2 Maatschappelijke verantwoording 

Eenieder heeft tijdens de terinzage periode zienswijzen kenbaar kunnen maken. Tijdens deze periode 
zijn echter geen reacties binnengekomen. Wanneer onverhoopt een partij om goede reden verhinderd 
was, kan na vaststelling door de raad beroep aan worden getekend bij de Raad van State. 

2.  
2.1 Risico afwentelen op initiatiefnemer 

Alvorens het plan onherroepelijk is zal een overeenkomst met de initiatiefnemer worden gesloten. Op 
deze wijze zal eventuele planschade verhaald kunnen worden. 

3.  
3.1 Geen exploitatieplan van toepassing 

De Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de raad een exploitatieplan vaststelt voor de gronden waarop 
een nieuw bestemmingsplan betrekking heeft. Vaststelling van een exploitatieplan is echter in dit geval 
niet nodig, omdat het verhaal van kosten niet aan de orde is. Dit komt omdat het bestemmingsplan enkel 
een wijziging van het gebruik van de gronden regelt en verder geen kosten met zich meebrengt. Er dient 
echter wel expliciet besloten te worden dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld. 

4.  
 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
 
Kosten in verband met de procedure zullen ingevolge de op het tijdstip van indiening geldende 
legesverordening in rekening worden gebracht. Voor planschade zie onder 2.1. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Binnen twee weken na de vaststelling zal het plan gepubliceerd worden, waarna binnen zes weken partijen 
nog beroep aan kunnen tekenen bij de Raad van State 



 
Communicatie: 
De vaststelling van het plan zal in de Gelderse Post en de Staatscourant bekend gemaakt worden. 
De aanvrager zal via een brief op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken en de verdere 
procedure. 
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