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Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan “Kleine kernen, locatie Berghseweg Varsselder” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. de ingekomen zienswijze ontvankelijk verklaren; 
2. over de ingekomen zienswijze beslissen conform het voorstel ter zake in de bijlage “nota zienswijze”; 
3. instemmen met de nota “ambtshalve wijzigingen”; 
4. het bestemmingsplan “Kleine kernen, locatie Berghseweg Varsselder”, zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.1509.BP000044-VA01 gewijzigd vaststellen; 
5. besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.  

 
Inleiding  
Het ontwerpbestemmingsplan “Kleine kernen, locatie Berghseweg Varsselder” is van 19 augustus 2010 tot 
en met 29 september 2010 voor iedereen ter inzage gelegd, onder vermelding van de mogelijkheid tot het 
kenbaar maken van zienswijzen bij uw raad. 
 
Plangebied en inhoud van het plan 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijfslocatie Van de Pavert aan de Berghseweg in 
Varsselder. Naast het realiseren van een ontsluitingsweg en parkeerruimte t.b.v. de nieuw te realiseren 
gemeenschapshuis op sportcomplex “De Buitenham” voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de bouw van 
maximaal 12 halfvrijstaande woningen. De parkeerruimte kan tevens dienst doen als evenemententerrein.  
 
Zienswijze 
Er is één zienswijze ontvangen. De zienswijze is in samenvatting weergegeven in de bijlage “nota zienswij-
ze”, met een reactie en een voorstel ter zake. 
 
Ambtshalve wijzigingen 
In verband met de bereikbaarheid van het evenemententerrein dient een kleine aanpassing plaats te vinden 
van de ter inzage gelegde verbeelding. Ook in de regels zijn, door de inwerkingtreding van de Wabo en 
aanpassing aan het handboek “Bestemmingsplannen”, kleine wijzigingen nodig. In verband met uitgevoerde 
milieuonderzoeken dient ook de toelichting te worden aangepast. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de 
nota “ambtshalve wijzigingen”. Voorgesteld wordt daarmee in te stemmen. 
 
Meetbaar effect 
Realiseren van maximaal 12 woningen, 75 parkeerplaatsen (tevens evenemententerrein) en de ontsluiting 
daarvan door verbreding en verlegging van het bestaande fietspad langs de Berghseweg. 
 
Argumenten 

 
1.1 De zienswijze is binnen de termijn ingekomen en heeft betrekking op het plan. 

2.  

2.1 Het voorstel over de ingekomen zienswijze is beargumenteerd in de bijlage “nota zienswijze”, waarnaar 
bij deze wordt verwezen. 

3.  
3.1 Door in te stemmen met de “nota ambtshalve wijzigingen” kunnen onvolkomenheden in het ontwerpplan 

worden hersteld c.q. worden meegenomen. 
In de bijlage “nota ambtshalve wijzigingen” is per voorgestelde wijziging de reden aangegeven. 

4.  

4.1 Het bestemmingsplan geeft invulling aan de wens om tot een kwaliteitsimpuls te komen voor de 
leefbaarheid van Varsselder-Veldhunten. 

5.  



5.1 Publiekrechtelijke kostenverhaal binnen dit plan is niet mogelijk zodat van het vaststellen van een 
exploitatieplan kan worden afgezien. 
De gronden zijn volledig in eigendom van de gemeente. De gehele ontwikkeling van het plan en de 
uitgifte van de kavels geschiedt door de gemeente zelf. Een exploitatiebegroting ter verkrijging van een 
krediet voor deze ontwikkeling is al eerder door u vastgesteld.  

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
U heeft voor herontwikkeling van het terrein “Van de Pavert” 21 januari 2010 een grondcomplex geopend en een 
krediet beschikbaar gesteld. De kosten van voorbereiding en uitvoering van dit bestemmingsplan met 
bijbehorende onderzoeken worden hieruit gedekt. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmings-
plan voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep worden ingesteld bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State door: 
- een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest; 
- degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt; 
- ieder die bedenkingen heeft tegen de onderdelen die bij de vaststelling zijn gewijzigd. 
 
Communicatie: 
De indiener van de zienswijze ontvangt schriftelijk bericht over het voorstel aan de gemeenteraad en de 
behandeling daarvan in de raadsrotonde en raadsvergadering. De vaststelling en de ter inzage legging van 
het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Gelderse Post, de Staatscourant en op de website. 
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