
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer 10 
11ini01586 
Onderwerp: 
 

Voorbereidingsbesluit voor percelen, Oude IJsselweg 34 7065 DN Etten, 
Biezenakker 41 7071 SH Ulft, Biezenakker 43 en 45, 7061 SH Ulft, in het 
buitengebied 

Voor welke 
raadscyclus: 
 

15 september / 5e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 half uur 

 drie kwartier 

 vijf kwartier 

 twee uur 

Indien raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Voor de percelen, Oude IJsselweg 34 7065 DN Etten, Biezenakker 41 7071 SH 
Ulft, Biezenakker 43 en 45, 7061 SH Ulft, in het buitengebied loopt de 
geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit af. Om ongewenste 
ontwikkelingen te weren, is het nodig dat een nieuw voorbereidingsbesluit wordt 
vastgesteld.  

Aan raadsleden mee 
te zenden stukken: 

Raadsvoorstel met plangebied voor het voorbereidingsbesluit 
Concept raadsbesluit 
Plankaarten 

Achterliggende 
stukken: 
 

 

Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

nvt 

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

nvt 
 

Opmerkingen 
van het Presidium: 

 

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

Meer informatie bij:  Malathi Steenbeek, tel.: 0315 – 292 419, e-mail: m.steenbeek@oude-
ijsselstreek.nl 
  

Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

  

 



Raadsvoorstel 
11int00570 
Datum raadsvergadering : 15 september 2011  

 

Bundelnummer : 10  
 

 
 

 
Onderwerp : Voorbereidingsbesluit voor percelen, Oude IJsselweg 34 7065 DN Etten, 

Biezenakker 41 7071 SH Ulft, Biezenakker 43 en 45, 7061 SH Ulft, in het 
buitengebied. 

 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. voorbereidingsbesluit nemen voor de percelen, Oude IJsselweg 34 7065 DN Etten, Biezenakker 41 7071 SH 
Ulft, Biezenakker 43 en 45, 7061 SH Ulft, in het buitengebied, het besluit is bekend onder de plancode: 
NL.IMRO.1509.VB026-VA01. 

2. de datum van inwerkingtreding van het besluit op 9 oktober 2011. 
 
Aanleiding 

In het bestemmingsplan Buitengebied 2000, herziening 2002, van de voormalige gemeente Gendringen zijn 
enkele onvolkomenheden geconstateerd. Het gaat hierbij om de aangegeven dubbelbestemming “wonen”” 
voor de percelen: 

− Oude IJsselweg 34, 7065 DN Etten: het is gebleken, dat in plaats van de woning zelf, twee bijbehorende 
schuurtjes zijn aangeduid als woning. 

− Biezenakker 41, 7071 SH Ulft: de burgerwoning op het perceel is aangeduid als zijnde twee woningen, 
terwijl in de praktijk sprake is van een enkele woning. 

− Biezenakker 43 en 45, 7061 SH Ulft: deze twee woningen zijn op de verbeelding abusievelijk aangeduid 
als een enkele woning. 

Bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, zullen deze onvolkomenheden 
worden gecorrigeerd. In augustus 2011 is een start gemaakt met een partiële herziening van het 
buitengebied. Naar verwachting zal het plan in november 2011 in procedure worden gebracht, waarna het 
plan twee keer zes weken ter inzage ligt, ontwerpbestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan. 
Met het oog hierop is in het jaar 2009 voor deze percelen een voorbereidingsbesluit genomen. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De percelen worden beschermt tegen ongewenste ontwikkelingen. 
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het voorbereidingsbesluit stekt tot bescherming van een bestemmingplan in voorbereiding en 

maakt het mogelijk ongewenste ontwikkelingen te weren. 
Op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad verklaren dat er een 
bestemmingsplan wordt voorbereid. 

 
1.2 Het nu geldende voorbereidingsbesluit op 9 oktober 2011 afloopt. 

Een voorbereidingsbesluit kan men niet verlengen. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen 
totdat de onvolkomenheden worden gecorrigeerd in het nieuwe bestemmingsplan zal een nieuw 
voorbereidingsbesluit moeten worden vastgesteld. Het nieuwe voorbereidingsbesluit moet dan 
inwerking treden op de dag dat het nu geldende voorbereidingsbesluit afloopt. 

 
Kanttekeningen 
n.v.t. 

 
Kosten, baten, dekking 
n.v.t. 
 
Uitvoering 



 
 

 
Communicatie: Het voorbereidingsbesluit wordt vóór de datum waarop het in werking treedt gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 



11int00569  
 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 15 september 2011, nr. 10 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2011, 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, 
 
 
 
BESLUIT: 
 

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen Oude IJsselweg 34 
7065 DN Etten, Biezenakker 41 7071 SH Ulft, Biezenakker 43 en 45, 7061 SH Ulft, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening en zoals vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.1509.VB026-VA01; 

 
2. de datum van inwerkingtreding voor het besluit te bepalen op 9 oktober 2011. 

 
 
 
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 
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