
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 mei 2018

gemeente

Oude IJsselstreek

Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan 'Frank Daamenstraat 23-23a Ulfť

Voorgestelde beslissing:
1. Het bestemmingsplan “Frank Daamenstraat 23-23a Ulfť’, met identificatiecode (planlD) 

NL.IMR0.1509.BP000154-ON01 ongewijzigd vast te stellen, waarbij voor de locatie van het plangebied 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN versie van 26 januari 2016;

2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aanleiding
In het kader van de wettelijke actualisatieverplichting heeft de gemeente Oude IJsselstreek op 23 juni 2011 
het bestemmingsplan “Ulft Noord-West” vastgesteld. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de 
bouwmogelijkheden en het bestaande gebruik voor de locatie Frank Daamenstraat 23-23a te Ulft 
abusievelijk niet geheel correct overgenomen. Naar aanleiding daarvan is door de eigenaar een 
planschadeverzoek ingediend.
De aanduiding bedrijfswoning is op de verkeerde plek van het gebouw ingetekend. Daarnaast wordt 
detailhandel in volumineuze goederen uitgesloten en is de maximum bouwhoogte teruggebracht van 
12 meter naar 7 meter. Het pand is al sinds tientallen járen in gebruik door Freriks Wonen en Slapen. Een 
winkel in onder meer woon- en slaapmeubels. Gelet op de huidige bestemmingsplanregels zou dit gebruik 
onder het overgangsrecht komen te vallen, hetgeen niet wenselijk is. Om het bovenstaande te herstellen is 
een bestemmingsplan herziening noodzakelijk.

Op 13 februari 2018 heeft ons college besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Frank Daamenstraat 23-23a 
Ulfť in procedure te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 februari 2018 tot en met 4 april 
2018 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Wat wordt met beslissing bereikt
» Herstel van de voorheen geldende bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de locatie Frank 

Daamenstraat 23-23a in Ulft.

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.

1.2 Het bestemmingsplan hersteld de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de locatie Frank Daamenstraat 
23-23a
In het vigerende bestemmingsplan “Ulft Noord-West” zijn de bouwmogelijkheden en het bestaande 
gebruik voor de locatie Frank Daamenstraat 23-23a in Ulft abusievelijk niet geheel correct opgenomen. 
Naar aanleiding daarvan is door de eigenaar van het pand een planschadeverzoek ingediend.
Door de aanduiding bedrijfswoning conform de verleende bouwvergunning op te nemen, detailhandel in 
volumineuze goederen wederom toe te staan en de maximum bouwhoogte te vergroten naar 12 meter 
wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met het daarvoor geldende bestemmingsplan 
‘Oer’. Hiermee wordt planschade voorkomen. De voorgenomen aanpassingen passen binnen de 
wettelijke kader en het geldende beleid.

2.1 Er is geen sprake van een bouwplan
De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad een exploitatieplan vast te stellen voor gronden 
waarop een bouwplan wordt gerealiseerd. Met betrekking tot dit bestemmingsplan is echter geen sprake 
van een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan 
voorziet niet in de bouw van één of meer woningen. De aanwezige bedrijfswoning was op basis van het 
voorheen geldende bestemmingsplan reeds planologisch mogelijk. Vaststelling van een exploitatieplan 
kan daarom achterwege worden gelaten.



Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan betreft de ambtelijke uren welke reeds zijn gedekt in 
de begroting onder personeelslasten.

Planning
» Na de 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, hetgeen waarschijnlijk is nu geen 

zienswijzen zijn ingediend, 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 IJsselstreekvizier, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.
» De betrokken eigenaar wordt in kennis gesteld van het genomen besluit.
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