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Tijdens de raadsrotonde zijn verhelderingsvragen gesteld over o.a. de handhaving, 
gevolgen eventuele omzetting naar wonen voor woonvisie en openbare ruimte, tarieven 
voor afvalstoffenheffing, OZB en rioolheffing, perceelsgrenzen van de beplantingsstrook.  
Afspraken: 

 Bij andere gemeenten informeren of er andere tarieven gelden voor 
recreatiewoningen voor wat betreft OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing; 

 Financiële consequenties voor het aanpassen van de openbare ruimte indicatief 
aangeven; 

 Bekijken of ter verduidelijking van het eigendom van de beplantingsstrook delen 
kunnen worden meegenomen bij het bestemmingsplan voor ’t Anker en 
buitengebied. 

Conclusie: 
Voorstel als bespreekstuk behandelen in de raadsvergadering van 30 mei a.s. 
NB Aanvullend memo is bijgevoegd bij dit document. 
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Na een korte inleiding had men de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. De 
vragen zijn deels tijdens de rotonde mondeling beantwoord. Voor de volledigheid zijn alle 
vragen genoteerd en (nogmaals) schriftelijk beantwoord. Zie hiervoor de bijlage. Tijdens 
de raadscyclus van juni is er ruimte voor politiek beraad. 
NB Bijlage wordt nagezonden. 

 



Memo 

Aan: De raadsleden 

Cc: 

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 28 mei 2013 

Kenmerk: 13ini01147 

Onderwerp: Aanvulling gegevens naar aanleiding van behandeling bestemmingsplan 
Recreatiepark ’t Isselt in raadsrotonde van 23 mei jl. 
 
 
Donderdag 23 mei jl. is in de raadsrotonde gesproken over het voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Recreatiepark ’t Isselt Ulft. Daarbij zijn vragen gesteld over o.a. de financiële 
gevolgen voor het omzetten van recreatiewoningen naar reguliere woningen.  
 
Financiële gevolgen als gevolg van woonvisie 
In deze memo worden de gegeven antwoorden nogmaals bevestigd. Het toekennen van een 
woonbestemming aan de recreatiewoningen heeft gevolgen voor de regionale afspraken, die gemaakt 
zijn over het aantal nog te bouwen woningen. Tot 2020 mogen we 685 woningen bouwen. Dit is ook 
als zodanig vastgelegd in de provinciale verordening. Het gaat om alle nieuwe woningen die in een 
bestemmingsplan worden opgenomen, dus ook woningen die in het kader van functieverandering, 
nieuwe landgoederen, in zoekzones landschappelijke versterking, binnen nationale landschappen e.d. 
worden gerealiseerd. Indien de 67 recreatiewoningen worden omgezet naar reguliere woningen dan 
zal ook een dekking moeten worden aangegeven voor deze omzetting. Met andere worden er zal dan 
in andere plannen geschrapt moeten worden. Als willekeurig voorbeeld is genoemd om een deel van 
de plancapaciteit in de kleine kernen te schrappen. Dit zou een economische schade voor de 
gemeente kunnen betekenen van geschat 50.000 euro per woning: omgerekend dus een totaalbedrag 
van ongeveer 3,3 miljoen euro. Dit bedrag is slechts indicatief. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk 
van het project waar de woningen geschrapt zullen moeten worden. (afboeken van gemaakte kosten, 
planschades ivm bestemmingsplanwijziging, afboeken waarde van de grond e.d.)  
 
Gemeentelijke belastingen 
Er is een belronde gehouden bij andere Achterhoekse gemeenten hoe zijn omgaan met de rioolheffing 
en afvalstoffenheffing. Er zijn gemeenten, die de rioolheffing hebben uitbesteed aan Vitens. Vitens 
brengt een standaardbedrag per m3 verbruik in rekening. Daarbij is het tarief voor iedere gebruiker 
hetzelfde, maar wordt dus bepaald door de hoeveel, die verbruikt wordt.  
Gemeenten, die rioolheffing vragen hebben geen afwijkend tarief voor recreatiewoningen. Bepalend 
bij de rioolheffing is of er geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. Bij ’t Isselt komt buiten de poort 
de riolering van de woningen op ’t Isselt op de gemeentelijke riolering. In die zin wordt er dus indirect 
geloosd op het gemeentelijk riool en mag er rioolheffing worden geheven. Er is zelfs jurisprudentie 
over, waarin dit bevestigd wordt ( Hoger beroep bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, nummer 
12/00242 uitspraak d.d. 29-01-2013).  
Grotere parken, die een eigen voorziening hebben en niet gebruik maken van gemeentelijke 
voorzieningen, betalen niets.  
Ten aanzien van de afvalstoffenheffing zijn er geen specifieke tarieven voor recreatiewoningen. Er zijn 
verschillende groottes van containers en die bepaald de hoogte van de heffing. Mensen kunnen dus 
zelf kiezen of ze een grote of kleine container willen.  
 
Kosten aanpassen openbare ruimte 
Voor het omzetten van de openbare ruimte naar eisen voor een reguliere woonwijk moet gedacht 
worden aan kosten voor de volgende onderdelen: 

- verlichting  

- brandkranen 

- speelvoorziening 

- parkeren 

- wegen 

- openbaar groen 

- riolering 



Al deze zaken aanpassen komt globaal op een bedrag van 500.000,00 euro. Maar dit is slechts een 
inschatting, omdat niet bekend is wat de staat van de riolering en de wegen is. Er zal eerst een 
inspectie moeten plaatsvinden om dit nauwkeuriger te kunnen bepalen. De overige zaken zijn op 
basis van kengetallen berekend. 

- verlichting 1 per  20 m1 weg € 1.200  per stuk € 72.000  
- brandkranen 1 per  80 m1 weg € 1.500  per stuk € 22.500  
- speelvoorziening 1 st   € 10.000  stp € 10.000  
- parkeren (2,5 per woning) 1,5 parkeernorm   € 1.500  per stuk  123.750  

    Uitgaande van 1 pp op eigen erf 
 
Groenstrook rondom ’t Isselt 
In de raadsrotonde is door mw. Hofs gevraagd om te bekijken of de groenstrook aan de zijde van de 
Badweg en aan de zijde van ’t Anker in een ander bestemmingsplan ondergebracht kan worden. Om 
duidelijkheid te geven over de eigendomssituatie op genoemde punten wordt hiermee ingestemd en 
zal een deel van de grondstrook worden meegenomen bij het komende bestemmingsplan voor terrein 
’t Anker en het deel bij de Badweg 6 bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. 
 


