
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 6 
11ini00933 
 
1. Onderwerp: 
 

Vaststellen bestemmingsplan Multatulihof ong. Gendringen  

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

15 september / 5e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de bouw van een woning aan de 
Multatulihof ongenummerd in Gendringen (perceel Gendringen K 2653) mogelijk.  
Verzocht wordt aan de raad om het bestemmingsplan vast te stellen. 
 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Concept raadsbesluit 
Nota zienswijzen 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Het bestemmingsplan met daarin verwerkt de voorgestelde 
aanpassingen/wijzigingen is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt 
zoeken op naam of plaats van het plan of op de imrocode: 
NL.IMRO.1509.BP000067-VA01 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Na besluit college ter doorzending aan raad worden indieners zienswijze hiervan 
op de gangbare wijze in kennis gesteld. 
 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

I. Testroet, tel. 0315 – 292 424, e-mail: i.testroet@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 15 september 2011  

 

Bundelnummer :  6  
 

 
 

 
Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan Multatulihof ong. Gendringen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de reactie op de zienswijzen en de “Nota zienswijzen” vaststellen; 
2. Het bestemmingsplan “Multatulihof ong. Gendringen”, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.1509.BP000067-

VA01,  gewijzigd vaststellen; 
3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Aanleiding 
De gemeente heeft een verzoek binnengekregen voor de nieuwbouw van een woning aan de Multatulihof 
ongenummerd in Gendringen (perceel Gendringen K 2653). De huidige bestemming van het perceel is 
“Agrarisch”. De bouw van een woning is binnen de huidige bestemming niet mogelijk. Om een woning op 
deze locatie mogelijk te maken is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De bouw van een burgerwoning wordt mogelijk gemaakt. 
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 
1.1 Zienswijzen hebben aanleiding gegeven om de voorgestelde Nota zienswijzen op te stellen. 

Het ontwerpbestemmingsplan `Multatulihof ongenummerd Gendringen` heeft ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn bestond voor een ieder de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 
Er zijn twee zienswijzen ingediend. 

 
 De zienswijzen zijn gericht tegen de grootte van de woning en de afstand tot de zijdelingse 

perceelsgrenzen.  
 
In de voorgestelde Nota zienswijzen (bijlage 1) is de reactie samengevat en voorzien van een 
beantwoording. 

2.  
2.1 Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de wettelijke landelijke richtlijnen voor het opstellen van 

bestemmingsplannen en past binnen het gemeentelijk beleid. 
Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en zal op de website ruimtelijkeplannen.nl worden 
geplaatst. Het plan is integraal voorbereid. Er zijn geen verkeerskundige, milieutechnische of 
andere belemmeringen tegen het plan. Het plan past binnen de woonvisie.  

 
2.2 Er is een ambtshalve wijziging doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan 

Er is een welstandsparagraaf opgenomen in het plan en wat kleine wijzigingen in de regels 
Voor de volledigheid van het plan is de welstandscriteria voor het plangebied opgenomen in de 
toelichting. In de nota wijzigingen (bijlage 2) zijn de wijzigingen aangegeven. 

3.  
3.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld omdat kostenverhaal niet aan de orde is. 

Voor het plan zijn geen kosten voor de gemeente. Het perceel waar de nieuw te bouwen woning op 
komt is direct gelegen aan de openbare weg. Er hoeft geen infrastructuur te worden aangelegd of 
andere werken uitgevoerd te worden door de gemeente. De plankosten komen geheel voor 
rekening voor de initiatiefnemer waar ook een planschadeovereenkomst mee gesloten wordt. 
De economische uitvoerbaarheid is hiermee geacht voldoende te zijn aangetoond.  
  

 
Kanttekeningen 
n.v.t. 

 



Kosten, baten, dekking 
Met de initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst afgesloten. Mogelijke planschadekosten worden 
verhaald op de initiatiefnemer. De kosten van de 
bestemmingsplanwijziging worden via de leges verrekend. 
 
Uitvoering 
 
Planning 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 
termijn bestaat voor belanghebbende de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van 
State. Na de vaststelling kan een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning worden ingediend. 
Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan de noodzakelijke omgevingsvergunning 
worden verleend en kan begonnen worden met de bouw. 
 
Communicatie/participatie 
De initiatiefnemer en indieners van de zienswijze worden dit voorstel, en de Nota zienswijzen toegezonden. 
De vaststelling en de ter inzage legging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Gelderse Post, 
de Staatscourant en op de website. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 



 
 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 15 september 2011, nr. 6 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 14 juni 2011, 
 
 
gelet op het bepaalde in de Wet Ruimtelijke ordening, 
 
 
 
BESLUIT: 
 

1. Instemmen met de reactie op de zienswijzen en de “Nota zienswijzen” vaststellen; 
2. Het bestemmingsplan “Multatulihof ong. Gendringen”, zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.1509.BP000067-VA01,  gewijzigd vaststellen; 
3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
15 september 2011. 
 
 
 
De griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
 



Bijlage 1 
 

Nota zienswijzen bestemmingsplan Multatulihof ong. Gendringen 
 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is ex artikel 3.8 lid 1 onder f van de Wet ruimtelijke ordening, 
voor de bouw van één vrijstaande woning aan de Multatulihof ongenummerd te Gendringen, een 
zienswijze ingediend door: 
1. Reclamant 1; 
2. Reclamant 2. 
 
Ontvankelijkheid 
Vanaf 24 maart 2011 heeft gedurende zes weken het ontwerp bestemmingsplan “Multatulihof ong. 
Gendringen” ter inzage gelegen. 
De zienswijzen zijn binnen de termijn van de ter inzage legging ingediend en worden om die reden 
ontvankelijk verklaard. 
 
Reclamant 1 
 
 Samenvatting 

a. Reclamant geeft aan de wijze van raadplegen van bestemmingsplannen via de website van 
de gemeente consumentonvriendelijk te vinden. 
 
Reactie 
De  onvrede van reclamant over de moeilijkheid die hij ervaart bij de raadpleging via de 
website kunnen we ons op zich alleszins voorstellen. De wijze van publicatie van 
bestemmingsplannen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is evenwel wettelijk zo 
voorgeschreven, volgens landelijke standaardeisen. Daarnaast liggen de plannen echter op 
dezelfde wijze als voorheen in analoge vorm ter inzage bij de publieksbalie, waar daarop ook 
toelichting kan worden verkregen. 
 

b. Reclamant wil een toezegging dat de kosten van juridische (en technische) bijstand door de 
gemeente wordt vergoed. 

 
Reactie 
Aan het indienen van een zienswijze zijn geen eisen of voorschriften van juridische, 
technische, of andere aard of van inschakeling van juristen of andere deskundigen verbonden.  
Voor vergoeding van kosten op dat vlak bestaat aldus geen grondslag. 
 

c. Reclament geeft aan, dat de wijziging van de bestemming “agrarisch groen” in “wonen” de 
privacy en het woongenot - aan de rand van een agrarisch gebied -, aantast 

 
Reactie 
Het perceel in kwestie is geen onderdeel van wat normaliter wordt verstaan onder “agrarisch 
gebied “., maar ligt in de bebouwde kom en wordt omringd door woonbebouwing. (De 
vigerende bestemming agrarisch gebied komt voort uit de oorspronkelijke situatie). Op het 
perceel, met een omvang van 1870 m2, is in vervolg op en in plaats van een eerdere 
planopzet voor de bouw van 8 woningen,  nu de bouw van een vrijstaande woning voorzien. 
De situering van het bouwblok is specifiek  afgestemd op de ligging van de belendende 
woningen. Aan het privacy-argument en de beweerde aantasting van het woongenot kan 
redelijkerwijs niet een zodanig gewicht worden toegekend dat op basis daarvan medewerking 
zou moeten worden onthouden aan bebouwing.  
 

d. Reclamant maakt bezwaar tegen het wijzigen van de agrarisch bestemming in wonen met de 
mogelijkheid voor een bed & breakfast en aan huis verbonden beroepsactiviteiten. 

 
Reactie 
Het perceel ligt aan de rand van de Multatulihof waardoor de te bouwen woning aan drie 
kanten aan woonbebouwing grenst. Het is uit ruimtelijk oogpunt gezien een logische locatie 
om hier de bouw van een woning toe te staan, omdat het aansluit op de al aanwezige 
woonbebouwing. Het opnemen van de mogelijkheid voor een bed & breakfast en een aan huis 



verbonden beroepsactiviteiten wordt bij nieuwe bestemmingsplannen standaard toegepast. Dit 
zijn activiteiten die wij passend vinden binnen een woonomgeving, omdat zij geen hinder 
veroorzaken. Overigens gelden er wel een aantal specifieke gebruiksregels, waaraan moet 
worden voldaan. Ook in het bestemmingsplan “Gendringen Oost, waarin het perceel van 
reclamant is gelegen is binnen de bestemming “Wonen” een aan huis verbonden beroep 
toegestaan. 

 
Voorstel: wij stellen u voor naar aanleiding van deze zienswijze geen wijzigingen in het plan aan te 
brengen. 
 
Reclamant 2 
 
Samenvatting 
Reclamant heeft geen bezwaar tegen de bouw van een woning op het perceel, maar wenst de 
situering van de woning of andere bebouwing niet  op de grens met het achterliggende perceel. Dit 
mede ter vermijding van klachten over geluidoverlast van de kleindieren en de vogels die op 
reclamant’s  perceel worden gehouden. 
 
Reactie 
Het bebouwingsvlak waarbinnen de woning kan worden gebouwd ligt op 16 m uit bedoelde 
perceelsgrens. Wel kunnen bijgebouwen op de perceelsgrens worden gebouwd. Dat is echter overal 
zo en geldt ook voor de percelen ter linker- en rechterzijde van het perceel van reclamant. Met het 
onderhavige plan ontstaan er geen bebouwingsmogelijkheden dichterbij het perceel van reclamant  
dan de bestaande. 
 
Voorstel: wij stellen u voor naar aanleiding van deze zienswijze geen wijzigingen in het plan aan te 
brengen. 
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