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Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan ‘Silvolde, Pr. Bernhardstraat 47-53’

Voorgestelde beslissing:

1. Het bestemmingsplan ‘Silvolde, Pr. Bernhardstraat 47-53’, zoals vervat in het bestand 
NL.IMRO.1509.BP000153-VA01, ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aanleiding
De eigenaar van Prins Bernhardstraat 47-49 en 53 in Silvolde heeft verzocht om een wijziging van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een nieuwe vrijstaande woning in combinatie met 
sloop van de aanwezige bedrijfsbebouwing. De bestaande (dubbele) karakteristieke bedrijfswoning zal 
daarnaast worden hersteld tot één vrijstaande woning, waarbij het achterhuis wordt vervangen door 
nieuwbouw. Onderhavig bestemmingsplan maakt dit mogelijk.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De initiatiefnemer wordt in de gelegenheid gesteld bovengenoemd plan uit te voeren, met 

bijkomende positieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
Gelet op de ligging in een woonwijk is het vervallen van de bedrijfsbestemming een gewenste ontwikkeling. 
Door sloop van de aanwezige (en leegstaande) bedrijfsbebouwing i.c.m. vervangende nieuwbouw van een 
vrijstaande woning en nieuwbouw van het bestaande achterhuis is er tevens sprake van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit.

1.2 Voorwaardelijke verplichtingen
Sloop van de aanwezige bedrijfsbebouwing is noodzakelijk voor de beoogde verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Daarnaast is herstel van de dubbele karakteristieke woning tot één woning noodzakelijk om de 
bouw van een nieuwe woning toe te kunnen staan, de ontwikkeling gaat hierdoor niet ten koste van het 
beschikbare woningbouwcontingent. Voor beide aspecten is in de regels van het bestemmingsplan een 
zogenaamde voorwaardelijke verplichting opgenomen.

1.3 Er is geen aanleiding voor gewijzigde vaststelling
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is er geen aanleiding tot 
ambtshalve wijzigingen.

2.1 Kostenverhaal is anderszins verzekerd
De Wet ruimtelijke ordening verplicht een exploitatieplan vast te stellen bij het realiseren van één of meer 
woningen, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Met betrekking tot dit bestemmingsplan zijn voor 
de gemeente geen kosten gemoeid met de uitvoerbaarheid van het plan. De procedurekosten worden 
verhaald via de legesverordening. Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom achterwege worden 
gelaten. Verhaal van eventuele planschade is geregeld in een afzonderlijke overeenkomst.

Kanttekeningen

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

De kosten voor het herzien van het bestemmingsplan worden gedragen door initiatiefnemer. Het risico op 
planschade is met een overeenkomst afgedekt.



Uitvoering

Planning
 Na 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
 De vaststelling en terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de 

Oude IJsselstreek Vizier, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.
 De initiatiefnemer wordt in kennis gesteld van het genomen besluit.

Burgemeester en wethouders,

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

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen
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□ aangenomen met amendement ……….
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