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Onderwerp  : Bestemmingsplan “Vendeliers Ulft” ongewijzigd vaststellen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan “Vendeliers Ulft” vaststellen; 
2. geen exploitatieplan vaststellen. 
 
Inleiding 
Op 22 juni 2010 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het verharden van het plantsoen 
aan de Vendeliers om op deze wijze de parkeerproblematiek terug te dringen. Aangezien het geldende 
bestemmingsplan parkeren niet toestaat is een herziening van het plan nodig. 
 
Samenvatting 
Het bestemmingsplan “Vendeliers Ulft”, heeft van 22 juli tot 2 september 2010 als ontwerp ter inzage 
gelegen. Er zijn tijdens deze periode geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan kan 
derhalve ongewijzigd door uw raad worden vastgesteld. 
 
Meetbaar effect 
Het plantsoen voor de woningen aan de Vendeliers 22 t/m 34 bestraten, zoals weergegeven in bijlage 1. 
 
Argumenten 

 
1.1 Vast stellen bestemmingsplannen is een raadsbevoegdheid 

Na de terinzagelegging is uw raad het bevoegde orgaan om het bestemmingsplan vast te stellen. 
2.  

2.1 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. 

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 verhalen van kosten niet aan de orde is. De ontwikkeling is in eigen handen. Er 
dient echter wel expliciet besloten te worden dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingswijziging 
De investering voor het aanbrengen van extra verharding bedraagt € 70.000,- en zal door middel van 
ontschotting - zoals in het collegebesluit (10int0021) van 2 maart 2010 is vastgesteld - op de investeringslijst 
van 2011 worden opgenomen. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Na behandeling in uw college zal het plan voorgelegd worden aan de raad. 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. 



 
Bijlage: 
Schetsontwerp inrichting straat 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 



 


