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1. Onderwerp: 
 

Vaststellen bestemmingsplan "Ulft - Vogelbuurt 2012 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

31 januari / 1e raadscyclus 2013 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie. 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 twee kwartier  

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Verzocht wordt het bestemmingsplan “Ulft – Vogelbuurt 2012” vast te stellen. 
Hierin worden delen van de herstructurering van de Vogelbuurt planologisch 
mogelijk gemaakt. Tegen het plan is een zienswijze binnengekomen, die echter 
niet heeft geleid tot een ander oordeel. Ook zijn er een aantal ambtshalve 
wijzigingen doorgevoerd. Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen.  
 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Nota zienswijzen en nota ambtshalve wijzigingen 
Concept raadsbesluit 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

U kunt het bestemmingsplan inzien op de website pilot.ruimtelijkeplannen.nl. 
Vervolgens kunt u op deze website zoeken op de naam van het plan of de 
zogenaamde ID-code: 
- Naam van het plan: Ulft – Vogelbuurt 2012 
- ID-code: NL.IMRO.1509.BP000096-VA01 
 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

n.v.t.  

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

n.v.t. 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

Mw. E. Duijnstée, tel. 0315 292 425; 
e-mail: e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 31 januari 2013  

 

Bundelnummer : 5  
 

 
 

 
Onderwerp  : Vaststellen bestemmingsplan "Ulft – Vogelbuurt 2012" 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen “Ulft – Vogelbuurt 2012”; 
2. In te stemmen met de nota zienswijzen “Ulft – Vogelbuurt 2012”; 
3. Het bestemmingsplan “Ulft – Vogelbuurt 2012” gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.1509.BP000096-VA01; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Aanleiding 
Met voorliggende bestemmingsplan wordt een deel van de beoogde herstructurering in de wijk Vogelbuurt 
mogelijk gemaakt. Eerder is er voor andere delen van de Vogelbuurt al een bestemmingsplan gemaakt (“Ulft 
Noord West”). In dat plan zijn echter bepaalde gebieden weggelaten, omdat daarvoor de 
herstructureringsopgave nog niet concreet genoeg was. Ondertussen is er meer duidelijkheid gekomen over 
de invulling van deze gebieden in de Vogelbuurt, zodat ook voor deze gebieden een bestemmingsplan kon 
worden opgesteld.   
 
U wordt geadviseerd dit bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Het bestemmingsplan is in te zien op pilot.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op naam, plaats om IMRO-code van 
het plan.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Voor het hele plangebied geldt dat bewoners weten welke eenduidige bouw- en 
gebruiksmogelijkheden er gelden voor hun perceel. 

• De herstructurering Vogelbuurt kan verder gerealiseerd worden. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Er zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 

Deze ambtshalve wijzigingen zien op enkele kleine aanpassingen. Zo is abusievelijk op een 
bepaalde plaats verwezen naar verkeerde artikelnummers, is ervoor gekozen om een bepaalde zin 
taaltechnisch te verduidelijken, is een begrip in de begripsbepaling toegevoegd, en is ervoor 
gekozen om een planmethodiek, die was gekozen voor een deel van het plangebied, te wijzigen 
naar een planmethodiek die beter aansluit bij de rest van het plan (zonder juridische consequenties 
qua bouwmogelijkheden). De ambtshalve wijzigingen zijn zowel als bijlage bij dit advies als ook in 
het bestemmingsplan te lezen. 

2.   
2.1 Er is een zienswijze ingediend. 

De zienswijze heeft echter niet geleid tot een aanpassing aan het ontwerpplan. De zienswijze en 
onze reactie erop zijn zowel in de bijlage bij dit voorstel als in het bestemmingsplan in te zien. 

3.   
3.1 Het plan voldoet aan de eisen die de wet aan de inhoud en opzet stelt. 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Een gevolg van deze wetsherziening is dat elke 
gemeente in Nederland haar bestemmingsplannen voor medio 2013 moet herzien. Deze nieuwe 
bestemmingsplannen moeten voldoen aan de RO-standaarden, waaronder de SVBP 2008. 

 
3.2 Het bestemmingsplan is zodanig opgesteld dat er voldoende flexibiliteit wordt geboden.  

Zo kan er worden ingesprongen op nieuwe/ gewijzigde inzichten met betrekking tot de gewenste 
herstructureringsopgave. Desondanks is het plan zodanig opgesteld dat er voldoende 
rechtszekerheid kan worden geboden aan de bewoners/ omwonenden van de wijk.  

 



3.3 Het plan is integraal tot stand gekomen. 
Zo is het bestemmingsplan akkoord bevonden door de verschillende relevante taakvelden, zoals 
openbare ruimte, milieu, handhaving en bouwen. Uit noodzakelijke uitgevoerde onderzoeken blijken 
geen (milieutechnische) belemmeringen. 

4.  
4.1 Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld omdat kostenverhaal niet aan de orde is. 

Een deel van het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast. Nieuwe bouwplannen als 
bedoeld in artikel 6.2.1 Bro worden niet mogelijk gemaakt in deze delen van het plan. Daarom 
brengt de ontwikkeling van dit bestemmingsplan voor de gemeente alleen plankosten met zich mee. 
Hiervoor staan fondsen uit de algemene middelen ter beschikking. Eventuele toekomstige 
particuliere plannen komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. De economische 
uitvoerbaarheid is hiermee geacht voldoende te zijn aangetoond.  
 
De ontwikkelgerichte gebieden (waar wel nieuwe bouwplannen mogelijk worden gemaakt) binnen 
de herstructurering van de Vogelbuurt worden door de gemeente Oude IJsselstreek en 
wooncorporatie Wonion ter hand genomen. Er zijn financieel-economische afspraken gemaakt 
binnen een samenwerkingsovereenkomst tussen Wonion en de gemeente.  

 
Uitvoering 
 
Het bestemmingsplan is onherroepelijk zes weken na vaststelling van het bestemmingsplan, tenzij hoger 
beroep wordt aangetekend. Vaststelling door de raad staat gepland op 31 januari 2013. 
 
In het kader van de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening worden vanaf 1 januari 2010 ruimtelijke plannen 
digitaal opgesteld, ondertekend en beschikbaar gesteld.  Als gevolg van de digitalisering zal het raadplegen 
van bestemmingsplannen ook via de digitale weg verlopen.  
 
U kunt het bestemmingsplan daarom inzien op de website pilot.ruimtelijkeplannen.nl. Vervolgens kunt u op 
deze website zoeken op de naam van het plan of de zogenaamde ID-code: 
- Naam van het plan: Ulft – Vogelbuurt 2012 
- ID-code: NL.IMRO.1509.BP000096-VA01 
 
 
 
 
Bijlagen 
Nota zienswijzen 
Nota ambtshalve wijzigingen  
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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Bestemmingsplan “Ulft – Vogelbuurt 2012” 
 

Nota Ambtshalve wijzigingen 
 
 
Onderstaande wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan “Ulft – Vogelbuurt 2012” zijn doorgevoerd na de 
ter inzage legging van het bestemmingsplan.  
 
 

1) Met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid, zoals deze beschreven is in artikel 13.2 van de regels 
zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

a. Er wordt verwezen naar de artikelen 3, 4, 5 en 6. Dit moest zijn artikelen 4, 5, 6 en 7. Dit is 
aangepast. 

b. De voorwaarden ‘e’ en ‘f’ zijn omgedraaid, waarbij ervoor gekozen is de voorwaarde omtrent 
het regionaal en gemeentelijk beleid, waaronder het beleid ten aanzien van woningbouw, 
aan te scherpen (zodat het taaltechnisch beter leesbaar is geworden). Dit heeft geresulteerd 
in de volgende volzin: “f) wanneer het bouwplan per deelgebied of in alle deelgebieden 
tezamen meer woningen zal kennen dan in de regels onder artikel 7.2.2. onder d en e 
aangegeven, mag van deze aantallen afgeweken worden, mits het bouwplan niet in strijd is 
met het regionaal en/of gemeentelijk beleid (waaronder het beleid ten aanzien van 
woningbouw)”. 

 
2) In de regels worden zowel de begrippen ‘woning’ als ‘wooneenheid’ gebruikt, terwijl in de 

begripsbepaling alleen het begrip ‘woning’ is gespecificeerd. Derhalve wordt de begripsuitleg voor 
woning ook van toepassing verklaard op ‘wooneenheid’. 

 
3) Zoals al in de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven is voor de locatie Kwartellaan/ 

Mezenpad gekozen om aansluiting te zoeken bij de huidige planmethodiek (zoals deze is 
gehanteerd in het bestemmingsplan Ulft Noord West). Dat had tot gevolg dat de tuinen werden 
aangeduid met een aanduiding – BG en dat de delen, waar wel bouwwerken gebouwd mogen 
worden, zijn aangeduid met de aanduiding BG. Deze systematiek blijkt verwarrend te kunnen zijn. 

 
Feitelijk regelt men op deze manier hetzelfde als zou men de tuinbestemming hebben opgenomen. 
Daar waar de tuinbestemming ligt mag niet gebouwd worden, daar waar de woonbestemming ligt, 
wel. Daarom is er ook voor gekozen om voor de locatie Kwartellaan/ Mezenpad de huidige 
plansystematiek los te laten en aansluiting te zoeken bij de planmethodiek, zoals deze wordt ingezet 
in de rest van het plangebied. Dit heeft tot gevolg dat overal waar de aanduiding –BG is aangegeven, 
de tuinbestemming wordt opgenomen. Dit heeft tevens tot gevolg dat de aanduiding BG kan 
vervallen.  
 
Juridisch verandert er dus niets aan de bouwmogelijkheden voor omwonenden. Het is eenvoudigweg 
dat werken met kleuren voor iedereen gewoon helderder leesbaar is dan het gebruik van 
aanduidingen. Niet alleen de verbeelding, maar ook de toelichting en de regels zullen hierop 
aangepast worden. 
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Bestemmingsplan Ulft – Vogelbuurt 2012 

 

Zienswijzennota 
 
 

 
Beoordeling van de zienswijzen die zijn ingebracht tegen het voornemen om het bestemmingsplan 

“Ulft – Vogelbuurt 2012” vast te stellen.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan “Ulft – Vogelbuurt 2012” heeft vanaf 4 oktober 2012 gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode bestond voor een ieder de mogelijkheid een 
zienswijze tegen het plan in te dienen. 
 
In onderstaande zienswijzennota wordt uiteengezet wat door de verschillende bewoners/ bedrijven/ 
organisaties is aangedragen en hoe de gemeente deze zienswijzen verwerkt heeft in het bestemmingsplan 
Ulft – Vogelbuurt 2012. Gelet op de privacy zijn personen (in tegenstelling tot organisaties en bedrijven) niet 
bij naam genoemd, maar worden ze genoemd als „reclamant‟. 
 
Van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is gebruik gemaakt door: 
 
1) Dhr. H. Martens van Stichting Univé Rechtshulp te Assen, namens reclamant, d.d. 9 november 2012 
(ontvangen 9 november 2012); 
 
De zienswijze is ontvangen binnen de termijn.  
 
In het onderstaande wordt een samenvatting gegeven van de namens reclamant naar voren gebrachte 
zienswijze, en wordt de reactie van de gemeente hierop gegeven. De reactie van de gemeente is cursief 
weergegeven.  
 
Zienswijze Stichting Univé Rechtshulp 

Reclamant heeft de aanbouw en garage aan de woning in lijn met het bestemmingsplan gebouwd en kan zijn 
garage alleen bereiken via de bestaande oprit. Indien een fietspad wordt aangelegd kan hij zijn garage niet 
meer met zijn auto bereiken. Dit geldt ook voor de fiets en scootmobiel. Er is geen alternatief om met de 
auto, fiets en scootmobiel achter op het erf te kunnen komen. Hetzelfde geldt overigens ook voor de garage 
van zijn buren, tevens bereikbaar vanaf de oprit. 
 

Een fietsstraat is een straat binnen een gebied waar 30 km/uur geldt. De straat functioneert als een 
belangrijke fietsverbinding, die door de vormgeving en inrichting ook zo herkenbaar is. Op de fietsstraat komt 
in beperkte mate autoverkeer voor: de auto te gast. Dit betekent dat de positie van de auto ondergeschikt is 
aan die van de fiets. Aan beide zijden van de fietsstraat komt het bord ‘auto te gast' te staan (zie voorbeeld). 
Dit betekent dat de genoemde garages en het achtererf na realisatie van een fietsstraat even goed 
bereikbaar zijn per auto, fiets en scootmobiel als in de huidige situatie.  
 

 
 
De fietsstraat zal geen doorgaande weg worden voor (vracht)auto’s. Dit wordt bereikt door over de weg rood-
witte reflectiepaaltjes te plaatsen, waar fietsers geen hinder van ondervinden maar waar geen (vracht)auto 
door kan rijden. Uiteraard worden deze paaltjes niet geplaatst op de huidige oprit van reclamant. 
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Mocht reclamant nog wel via de oprit zijn garage kunnen bereiken dan ontstaan gevaarlijke situaties, omdat 
dan ook fietsers en voetgangers gebruik maken van de oprit. 
 
Er zal geen toename plaatsvinden van gevaarlijke verkeerssituaties. Wanneer men aan het verkeer 
deelneemt  (waaronder bijzondere verrichtingen) dient een ieder zich aan de verkeersregels te houden. Dit 
geldt zowel voor de huidige situatie als na realisatie van een fietsstraat. 
 
Daarbij moet duidelijk zijn dat de oprit waar reclamant van spreekt, grond is in eigendom van de gemeente.  
Reclamant is nu te gast op deze gemeentegrond, om zijn garage te bereiken. Dit verandert door de situatie 
niet. 
 
Een fietsstraat op de beoogde locatie is niet noodzakelijk. Thans fietst men immers ook via de 
Vogelenzangweg.  
 
De locatie van de beoogde fietsstraat vormt momenteel een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk in de 
wijk (zie de kaarten hieronder).  
 

 
Het is noodzakelijk om de ontbrekende schakel te realiseren om het gebruik van de fiets in de wijk te 
stimuleren en daarmee korte autoritten terug te dringen. Dit sluit goed aan bij de huidige bouw van de 
duurzame wijk Bomenbuurt Ulft en het duurzaam revitaliseren van de Vogelbuurt Ulft waarin reclamant 
woont.  
 
Er is gekozen voor een fietsstraat in plaats van een fietspad. Enerzijds om aanwonenden de mogelijkheid te 
bieden om gebruik te kunnen blijven maken van de ontsluiting van hun perceel. Anderzijds om fietsers (en 
voetgangers) er middels het bord ‘auto te gast' er op te wijzen dat zij ook motorvoertuigen kunnen 
verwachten in de straat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaande 2 afbeeldingen betreffen de masterplankaart en de wegenstructuurkaart, zoals vastgelegd in het Masterplan 
Vogelbuurt Biezenakker (vastgesteld door de gemeenteraad en daarmee leidraad voor de beoogde herstructurering/ 
revitaliseren van de bestaande wijk Vogelbuurt ). 
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Het kan niet zo zijn dat de twee garages niet meer bereikbaar worden, en dus hun functie verliezen door een 
plan van de gemeente. Kennelijk is ook de gemeente deze mening toegedaan, omdat een ambtenaar, dhr. 
Segers, in bijzijn van mw. Duijnstée, tegenover cliënt mondeling heeft toegezegd dat, zolang hij nog woont 
op het huidige adres, de situatie die er op dit moment is, zo kan blijven tot cliënt gaat verhuizen. Daarna pas 
wordt de fietsstraat gerealiseerd.  
 
De garages blijven zoals aangegeven bereikbaar. Wellicht zelfs beter bereikbaar omdat er een verbeterde 
verhardingsopbouw aangebracht wordt. De garages verliezen hun functie niet. 
 
Wat betreft het gestelde dat door gemeente een en ander toegezegd zou zijn, kunnen wij het volgende op 
antwoorden. Reclamant heeft de gemeente verteld dat hij in de komende jaren waarschijnlijk wil gaan 
verhuizen. Door de betrokken ambtenaren is nimmer aangegeven dat de gemeente het fietspad pas gaat 
aanleggen als reclamant niet meer op het betreffende adres woont.  
  
Duidelijk moet zijn dat vanuit verkeersoogpunt de fietsverbinding noodzakelijk is. Maar, er is tijdens het 
gesprek door de betrokken ambtenaren aangegeven dat de gemeente eventueel naar maatwerk wil zoeken 
en het fietspad bijvoorbeeld pas zou kunnen aanleggen aan het einde van de gehele herstructurering.  
 
Zowel vanuit civieltechnisch als verkeerskundig oogpunt is het geen probleem de fietsstraat in de laatste fase 
van de Vogelbuurt aan te leggen. In de huidige planning staat de aanleg van de betreffende fietsstraat 
gepland in 2015, maar het is evenwel ook mogelijk om dit pas bij de afrondende laatste fase te doen in 2017.  
 
Gelet op het gestelde van reclamant dat hij heeft aangegeven in de komende tijd eventueel te willen 
verhuizen, zou een uitgestelde aanleg van de fietsweg dus een oplossing kunnen bieden. Dit is wat de 
betreffende ambtenaren aan reclamant hebben voorgesteld. 
 
Een ander nadeel is dat vreemden nu eenvoudiger achter de woning van reclamant kunnen komen. In de 
huidige situatie is de woning van reclamant immers alleen vanaf de voorkant te bereiken en is er geen 
doorgaand verkeer. Bovendien zorgt passerend verkeer dicht bij de woning (op ruim een meter van de 
perceelsgrens) voor verminderde privacy. Bij verkoop zal ene nieuwe eigenaar eveneens een probleem 
hebben als de garage en het achtererf niet meer met de auto bereikbaar is. Het bovenstaande zal bovendien 
zorgen voor een waardedaling van de woning van reclamant.  
 
Allereerst wordt opgemerkt dat, zoals hierboven reeds aangegeven, de betreffende oprit gemeentelijk 
eigendom is en daarmee altijd al voor een ieder openbaar toegankelijk. Bovendien kunnen mensen die 
kwaad willen, altijd wel toegang tot iemands erf (en woning) verschaffen. Daar verandert de aanleg van een 
fietsstraat niets aan. Door de fietsstraat zou er zelfs sprake kunnen zijn van meer sociale controle. 
 
Voor wat betreft het gestelde dat verlies van privacy tot gevolg heeft dat de woning in waarde zal dalen, geldt 
het volgende. Indien reclamant dit wenst kan hij – na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan - een 
verzoek om planschade indienen. Voor meer informatie hierover wordt naar de website van de gemeente 
verwezen. 
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Raadsvergadering d.d. 31 januari 2012, nr. 5 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012, 
 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
1. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen “Ulft – Vogelbuurt 2012”; 
2. In te stemmen met de nota zienswijzen “Ulft – Vogelbuurt 2012”; 
3. Het bestemmingsplan “Ulft – Vogelbuurt 2012” gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in het 

bestand NL.IMRO.1509.BP000096-VA01; 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
31 januari 2013; 
 
 
 
De griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
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