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Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, locatie Hoge Rokken 14 Gendringen” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan “Buitengebied, locatie Hoge Rokken 14 Gendringen” vast stellen; 
2. geen exploitatieovereenkomst af sluiten 

 
Inleiding 
In september 2009 heeft dhr. Striekwold een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de sloop 
en nieuwbouw van een woning op het perceel Hoge Rokken 14 te Gendringen. Dit verzoek is behandeld in 
de collegevergadering van 21 april 2009 en er is destijds onder voorwaarden medewerking toegezegd voor 
de bouw van een nieuwe dubbele woning. 
 
Meetbaar effect 
Het bestemmingsplan maakt het volgende mogelijk: 

- de bouw van een dubbel woonhuis. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het plan is in overeenstemming met het ontwerpplan 

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

2.  
2.1 In dit geval is het verhalen van kosten niet aan de orde. 

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 de ontwikkeling in handen van derden is. De raad dient echter wel expliciet te besluiten 
dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld. 

 
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. Eventueel planschade wordt vergoed door de initiatiefnemer. 
 
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. 
Belanghebbenden zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken en de verdere 
procedure. 
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