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Onderwerp : bestemmingsplan ‘Kom Varsseveld 2010, parkeerterrein Burg. van der  

Zandestraat 21’ 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. het bestemmingsplan ‘Kom Varsseveld 2010, parkeerterrein Burg. Van der Zandestraat 21’ zoals vervat in het 
bestand NL.IMRO.BP000117-VA01, ongewijzigd vast te stellen. 

2. geen exploitatieplan vaststellen. 

 
Aanleiding 
Het bedrijf Briva Holding/ Ten Brinke Groep heeft het voornemen om het parkeerterrein bij het kantoor aan 
de Burgemeester v.d. Zandestraat in Varsseveld uit te breiden. Aanleiding hiervoor is dat er momenteel een 
groot tekort is aan parkeerplaatsen bij het bestaande bedrijf. Het voorliggende bestemmingsplan beschrijft 
de wijze waarop de uitbreiding van het parkeerterrein plaats zal vinden. 
 
Het ontwerp van dit plan heeft van 25 juli 2013 tot en met 5 september 2013 ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 
 
U wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Een planologische regeling voor het uitbreiden van het parkeerterrein van Ten Brinke Groep. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Er zijn geen zienswijzen ingediend en er zijn geen ambtshalve wijzigingen aangebracht. 
 
1.2 Uitbreiding van parkeerterrein stelt Ten Brinke in staat om te voorzien in de eigen parkeerbehoefte 

Er is momenteel een groot tekort aan parkeerplaatsen bij het bedrijf Ten Brinke Groep. Uitbreiding 
van het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van het kantoor is nodig om het parkeren van 
werknemers en bezoekers bij het kantoor te regelen. Hiermee wordt een eventuele parkeeroverlast 
voor de omgeving voorkomen. Bovendien kan met de uitbreiding van het parkeerterrein ingespeeld 
worden op een toekomstige uitbreiding van personeel voor het nog steeds groeiende bedrijf Ten 
Brinke, dat een belangrijke werkgever is binnen de gemeente. 

a. In de regels van dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die de gemeente 
het mogelijk maakt om de aanduiding ‘parkeerterrein’ te verwijderen, als blijkt dat er geen noodzaak 
meer is voor het gebruik van het plangebied voor parkeerdoeleinden. 
 

1.3 Uitbreiding van parkeerterrein wordt gecompenseerd met kwaliteitsverbetering van resterende 
groenvoorziening 
In overleg met Ten Brinke Groep is gekozen voor het vergroten van het bestaand parkeerterrein, 
aan de noordzijde van het kantoor. Hier is momenteel een groenvoorziening gelegen, die in 
eigendom en beheer is van de gemeente. Besloten is het parkeerterrein uit te breiden richting de 
groenvoorziening. Om de uitbreiding van het parkeerterrein te compenseren, wordt voorzien in een 
passende groene inpassing en een kwaliteitsverbetering van de bestaande groenvoorziening. Het 
uitgebreide parkeerterrein wordt omgegeven door een groene haag. Kwaliteitsverbetering van het 
bestaande groen vindt plaats door aanplant van nieuw groen en een herinrichting van het openbaar 
gebied als geheel. 

 
1.4 Het bestemmingsplan voldoet aan al het relevante gemeentelijke beleid. 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op diverse aspecten van het gemeente-
lijk beleid. Zo is in de toelichting onderbouwd dat het ontwerp-plan goed past binnen het 
beleidsvoornemen om de bedrijfsontwikkelingen van bestaande ondernemingen te ondersteunen. 



Onderhavig plan past verder goed binnen het beleidsvoornemen in de structuurvisie dat het lokale 
bedrijfsleven een plek krijgt in Varsseveld. Met het oplossen van de parkeerproblematiek is dit 
bestemmingsplan passend met de uitgangspunten vanuit het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan. 

2.    
2.1 Het verhaal van kosten is anders verzekerd. 

Het project is een initiatief van Ten Brinke Groep. Deze neemt de kosten voor de wijziging van het 
bestemmingsplan op zich.  
Voor de gemeente Oude IJsselstreek verloopt het plan hiermee kostenneutraal. 
 

 
Uitvoering 
 
 
Realisatie werken 
De gemeente besteedt de groenaanpassing in overleg met Ten Brinke Groep uit. 
De aansturing van het geheel gebeurt door de buitendienst van de gemeente. 
 
Planning 

• Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd en gelegenheid geboden beroep in 
te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

• Als er geen beroep of een voorlopige voorziening wordt ingesteld, is het bestemmingsplan de dag na 
afloop van de beroepstermijn onherroepelijk 

• Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kunnen de parkeerplaatsen worden 
aangelegd. 

 
 
Communicatie/participatie 

• De vaststelling van het bestemmingsplan en de ter inzage legging van het bestemmingsplan wordt 
gepubliceerd in de Gelderse Post, de Staatscourant en op de website. 

• De initiatiefnemer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van uw besluit. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 


