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Onderwerp  :  Vaststelling bestemmingsplan Kom Heelweg Oost en West 2013 
 
 
Voorgestelde beslissing: 
1. Het bestemmingsplan Kom Heelweg Oost en West 2013 ongewijzigd vaststellen. 
2. Besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 

 

 
Aanleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan Kom Heelweg Oost en West 2013 heeft van 13 februari 2014 tot en met 26 
maart 2014 voor iedereen ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in het actualiseren van de huidige bestemmingsplannen, die nu voor deze 
gebieden gelden. De in het verleden verleende vrijstellingsprocedures zijn in dit ontwerpplan positief 
bestemd en krijgen hierdoor een juridische basis. Verder is de bestaande, feitelijke situatie vastgelegd met 
uitzondering van de mogelijkheid om op een perceel aan de Lankhorsterweg een nieuwe vrijstaande woning 
te bouwen. Van de mogelijkheid tot het indienen van een mondelinge of schriftelijke zienswijze is geen 
gebruik gemaakt.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Actualisatie van de regels en de verbeelding conform de huidige SVBP (standaardvoorschriften 
bestemmingsplannen). 

• De bouw van een vrijstaande woning op een perceel aan de Lankhorsterweg. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan 

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend en er verder geen opmerkingen op het bestemmingsplan zijn 
gemaakt, kan het bestemmingsplan nu ongewijzigd worden vastgesteld. 

2.    
2.1 Volgens de wet is het opstellen van een exploitatieplan in dit geval niet nodig 

Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische regeling voor de feitelijke, bestaande 
situatie. Kosten van nieuwe ontwikkelingen komen voor rekening van de initiatiefnemers zelf. 
Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom achterwege worden gelaten. 

 
Planning 
Publicatie vastgesteld bestemmingsplan in Staatscourant, Gelderse Post en website: 7 mei 2014 
Ter visie legging vastgesteld bestemmingsplan: 8 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 
In werking treden bestemmingsplan/onherroepelijk (indien geen schorsing of beroep): 19 juni 2014. 
 
Communicatie 
Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is het plan besproken en toegelicht 
aan het bestuur van Heelwegs Belang. Het ontwerpbestemmingsplan is ook op hun website bekend 
gemaakt. 
De vaststelling en terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de 
Gelderse Post, in de Staatscourant en op de website. 
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