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Onderwerp : vaststelling bestemmingsplan "Recreatiepark 't Isselt Ulft"

Voorgestelde beslissing:

1. over de ingekomen zienswijzen te beslissen conform het voorstel ter zake in bijlage 1 “Nota zienswijzen 
bestemmingsplan Recreatiepark ’t Isselt Ulft”;

2. het bestemmingsplan “Recreatiepark ’t Isselt Ulft”, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000107-VA01 
gewijzigd vast te stellen;

3. te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

Aanleiding

Het bestemmingsplan “recreatieproject Ulft” (het geldende bestemmingsplan voor het recreatiepark ’t Isselt) 
dateert uit 1996 en moet daarom vóór 1 juli 2013 geactualiseerd worden. Het ontwerpbestemmingsplan 
Recreatiepark ’t Isselt voorziet in het actualiseren van het huidige bestemmingsplan voor het recreatiepark ’t 
Isselt in Ulft. Hierbij voldoet het nieuwe bestemmingsplan aan de eisen van deze tijd en aan de nieuwste 
(digitale) standaarden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 21 februari 2013 voor een 
periode van 6 weken ter visie gelegen. Tijdens de periode van de ter inzage legging zijn 38 zienswijzen 
kenbaar gemaakt. Hierbij wordt u gevraagd om in te stemmen met de voorstellen in de bijlage 1 Nota 
zienswijzen en het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te 
stellen.

Wat wordt met beslissing bereikt
• met dit bestemmingsplan wordt de beschikking gekregen over een actueel bestemmingsplan, dat 

aan de nieuwe digitale normering voldoet, waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn 
vastgelegd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Voor de ingediende zienswijzen wordt een voorstel gedaan in de nota zienswijze.
In de bijgevoegde “Nota zienswijzen bestemmingsplan Recreatiepark ’t Isselt Ulft” zijn 
samenvattingen van de zienswijzen opgenomen en een reactie en voorstel daarop. De ingediende 
zienswijze richten zich met name op het verzoek om permanente bewoning toe te staan. In de 
bijgevoegde nota zienswijzen wordt uitvoerig ingegaan op de zienswijzen en per zienswijze wordt 
een voorstel gedaan. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

2.
3. De ingediende zienswijzen geven aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

In één van de zienswijzen is geconstateerd dat er een fout jaartal genoemd wordt in de toelichting. 
Voorgesteld wordt om dit aan te passen. Verder wordt voorgesteld om de begripsbepaling van 
“recreatiewoning” aan te passen aan de begripsbepaling zoals deze in de Ruimtelijke Verordening Gelderland 
wordt gehanteerd. De overige zienswijzen geven geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het 
ontwerpbestemmingsplan.

4. Het opgestelde bestemmingsplan voldoet aan al het relevante beleid.
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt ingegaan op diverse aspecten van het 
rijks/provinciale/regionale en gemeentelijk beleid. O.a. het beleid ten aanzien van permanente 
bewoning van recreatiewoningen en het toeristisch recreatief beleid. Het ontwerpbestemmingsplan 
is hiermee in overeenstemming.

5. Er zijn geen andere zaken die aanleiding geven tot ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan
Los van de ingediende zienswijzen is er geen aanleiding voor ambtshalve wijzigingen, die 
aanleiding geven tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, anders dan bij punt 2.1 
aangegeven. 

6.  



7. Volgens de wet is het opstellen van een exploitatieplan in dit geval niet nodig.
Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt. Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom achterwege worden gelaten.

Uitvoering

Planning
• Raad 30 mei 2013: vaststelling van het bestemmingsplan en voorafgaand daaraan behandeling in 

de raadsrotonde;
• 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

Communicatie/participatie

• Alle indieners van een zienswijze ontvangen een brief met het voorstel hoe wordt omgegaan met 
hun zienswijzen en de vervolgprocedure.

• 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


