
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 29 juni 2017

Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Kom Breedenbroek 2016

Voorgestelde beslissing:

1. Het bestemmingsplan Kom Breedenbroek 2016 met identificatiecode (planID) NL.IMRO.1509.BP000053-VA01, 
ongewijzigd vaststellen.

2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Kom Breedenbroek 2016 heeft van 23 februari 2017 tot 6 april 2017 voor 
iedereen ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan 
voorziet hoofdzakelijk in het actualiseren van de huidige bestemmingsplannen, die nu voor de bebouwde 
kom van Breedenbroek gelden. Verder is in het ontwerpbestemmingsplan de woningbouwmogelijkheden in 
het plan Den Dam geschrapt en zijn enkele individuele verzoeken meegenomen. Tijdens de periode van ter 
inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn geen redenen om ambtshalve wijzigingen aan te 
brengen in het ontwerpbestemmingsplan. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te 
stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Actualisatie van de regels en de verbeelding, zodat er ruime gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 

zijn voor de in het plangebied aanwezige functies. Uitvoering van het woningbouwbeleid door het 
schrappen van de woningbouwmogelijkheden op het perceel aan Den Dam.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend en er verder geen opmerkingen op het ontwerp 
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 en maakt geen nieuwe woningbouwontwikkelingen mogelijk. Vaststelling van een 
exploitatieplan kan daarom achterwege worden gelaten.

Kosten, baten, dekking
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt vanuit daarvoor regulier beschikbare 
budget actualisatie bestemmingsplannen. 
In de verliesvoorziening regionale woonagenda (beleidsnotitie WBP) is met de financiële gevolgen van het 
schrappen van de woningbouwmogelijkheden in het plangebied Den Dam rekening gehouden.

Uitvoering

Planning
 Publicatie vastgesteld bestemmingsplan in Staatscourant, Gelderse Post en website: 12 juli 2017
 Ter visie legging vastgesteld bestemmingsplan: 13 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017
 In werking treden bestemmingsplan/onherroepelijk (indien geen schorsing of beroep): 25 augustus 

2017.

Communicatie/participatie
Op 26 mei 2016 heeft een overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Belangenvereniging 
Breedenbroek-Voorst, de gebiedsmakelaar en een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling om te 
overleggen hoe de bevolking van Breedenbroek het beste betrokken kan worden bij de actualisatie van het 
bestemmingsplan. Daarbij is ook uitleg gegeven over het schrappen van de woningbouwmogelijkheden in 
het plangebied Den Dam. Vervolgens is een informatiebijeenkomst gehouden op 28 juni 2016 bij zaal 



Koenders, waarbij de inventarisatiekaart ter inzage lag en er in gesprek werd gegaan met de aanwezige 
ambtenaren en inwoners. Verder is er gelegenheid gegeven om inspraakreacties in te dienen. In totaal zijn 7 
inspraakreacties ingediend. Eén inspraakreactie heeft geleid tot aanpassing in het concept bestemmingsplan 
en is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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