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1 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, locatie Vicarisweg 33 Varsselder, 
herziening 2018’

2 Voor welke 
raadscyclus:

24 mei 2018

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: FL

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

In 2012 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, locatie Vicarisweg 33 Varsselder’ 
vastgesteld. Met dit plan werd in het kader van het beleid voor vrijkomende 
agrarische bebouwing (VAB) de bouw van twee nieuwe woningen mogelijk 
gemaakt, ter verevening van sloop van ca. 1700 m² agrarische 
bedrijfsbebouwing. Deze sloop heeft inmiddels plaatsgevonden, één van de 
nieuwe woningen is in aanbouw. De tweede woning wenst de initiatiefnemer bij 
nader inzien op een andere locatie binnen het voormalig agrarisch bouwperceel 
te situeren. Deze wijziging past binnen de planologische randvoorwaarden voor 
het plangebied, leidt tot een passende erfinrichting en is gunstig uit het oogpunt 
van wegverkeerslawaai. De voorgestelde herziening van het bestemmingsplan 
voorziet in het verplaatsen van het bouwvlak voor de tweede woning en een 
gewijzigde situering van de bijgebouwen. 

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

N.v.t.



9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

- Raadsvoorstel en raadsbesluit
- Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
- Het vast te stellen bestemmingsplan: http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1509.BP000147-VA01

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

N.v.t.

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

N.v.t.

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

De indiener van de zienswijze wordt per brief op de hoogte gesteld van de 
behandeling in de gemeenteraad en het voorstel dat wordt gedaan m.b.t. het 
besluit over de zienswijze. 

Vanzelfsprekend wordt ook de initiatiefnemer geïnformeerd over de behandeling.

13 Portefeuillehouder: Henk Hengeveld

14 Programma-
manager:

Willem Hoeffnagel

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Jeroen Stieber
j.stieber@oude-ijsselstreek.nl
0315- 292 238

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1509.BP000147-VA01
http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1509.BP000147-VA01
mailto:j.stieber@oude-ijsselstreek.nl

