
GEMEENTE 

LOPPERSUM 

Raadsvergadering 19 december 2016 

AAN de gemeenteraad 

Onclerwerjg: Vaststelling bestemmingsplan 'Middelstum'.

Portefeuillehouder: Wethouder Prins 

Tar inzage liggende stukken:

Bestemmingsplan 'lviiddalstumï 
Reactienota zienswijzen.

Voørstel:
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 De ingediende zienswijze op net besternrningspian 'Middelstum' ontvankelijk te verklaren.
ln te stemmen met de gemeentelijke reactienota zienswijzen.
De ingediende zienswijze dver te nemen in het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan 'Middelstum' met planidentitioatie NL.lMR0.0024.02BF`*000O-VG01 
gewijzigd vast te stellen.
Geen expleitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen 

Toelichting:

inleiding:
(Zip grond van de Wet ruimtelijke ordening dient een gemeente iedere tien jaar de 
bestemmingsregels van gronden opnieuw vast te stellen. Deze verplichting vormt de aanleiding 
vnor het vddrliggende bestemmingsplan 'Middelstum'. l-let plangebied van dit bestemmingsplan 
betreft de bebduwde item van Middelstum inclusief bedrijventerrein 'Boerdam Fraarnltlapï 

Inhoud bestemmingsplan 
Het voorliggende bestemmingsplan is overwegend consoliderend van aard. Dit betekent dat de 
bestaande situatie inclusief de bestaande wdningbeuwmogelijknaden aan de zuidkant van 
Middelstum zijn vastgelegd in een eigentijdse regeling. Hierbij werdt rekening geneuden met 
ontwikkelingsmogeiijkheden van de diverse functies in het plangebied. Grdte ontwikkelingen zijn 
echter niet voorzien en daarmee buiten dit bestemmingsplan gelaten De dntwikkelingsmogelijk-
heden zijn afgestemd pp enerzijds de vigerende bestemmingsplannen en anderzijds de provinciale 
omgevingsvernrdening (OPG 2016).
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Zienswijze 
l-let ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 augustus tot en met 3 oktober 2016 ter inzage gelegen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een ontvenkelijke zienswijze ingediend. De zienswijze ie in 
bijgevoegde reeotienote voorzien van een gemeentelijke reactie. De zienswijze leidt tot eenpeseing 
van het bestemmingsplan in die zin det een bouwvlak op het bedrijventerrein wordt aangepast in 
verband met de toekometige uitbreiding van het bedrijf.

Overwegingen:
Het veetsteilen van het besternmingspten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Ne veet~
steliing ven het bestemmingsplan zal het pien opnieuw zes weken ter visie worden gelegd, waarin 
de mogelijkheid bestaat om beroep een te tekenen bij de Read van State.

Plan van aanpak:
l-iet bestemmingsplan dient als volgende step in de procedure door uw reed te worden vastgesteld 
De indiener ven de zienswijze wordt per brief geïnformeerd over uw besluit. Het vastgestelde 
bestemmingsplan wordt aansluitend voor een periode ven .zes weken ter inzage gelegd, met de 
mogelijkheid tot het instellen ven beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak ven de Reed van 
State, De indiener van de zienswijze, alsmede belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen, kunnen beroep instellen Tevens kan bij de 
voorzitter ven de Afdeling bestuursrechtspraak ven de Reed ven State om een voorlopige 
voorziening worden verzocht. indien er binnen de beroepstermijn geen beroep is ingediend, wordt 
gepubliceerd dat het bestemmingsplan onherroepelijk ie.

Financiële dekking:
De actualisatie van het bestemmingsplan peet binnen de begroting ob de goet 68t00Oi33i30 
(Ruimtelijke Ordening-Beleid/Actualieetie beeternrningeplannenjt 

Loppersum, 6 december 2016 

ßurgerneester en wethouders van de 
gemeente Loppersum,

Rodenboog, burgemeester.
JH. Bonnema, secretarie.
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LoPPERsuM 

De raad ven de gemeente Loppersum;

gelezen het voorste! ven burgemeester en wethouders van Loppersum 22 november 2016;

gezien het bestemmingsplan 'i\/iiddeletum';

gelet op:
het feit dat net ontwerp het bestemmingsplan 'Middelstum' conform riet bepaalde in artikel 
3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening juncto de algemene voorbereidingeprocedure ex artikel 
3.4 Algemene wet bestuurereczlftt met ingang ven 23 auguetue 2016 voor de duur van zee 
weken voor een ieder ter inzege heeft gelegen;
het feit det gedurende de bovengenoemde termijn een ieder in de gelegenheid is gesteld om een 
zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad;
het feit det naar aanleiding van de tervisielegging ven het ontwerpbestemmingsplan een 
zienswijze naar voren is gebracht bij de gemeenteraad van Loppersum;
het teit det gemotiveerd is ingegaan op de ingediende zienswijze in de gemeentelijke reectienote 
zienswijzen;
net teit dat de ingediende zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan;
het bepaalde in de Wro;
het teit dat er geen exploitetieplen op grond ven artikel 6.12 Wro opgeeteid heeft te worden 
omdat bet koetenvernael anderszins geregeid ie.

besluit:

De ingediende zienswijze op het bestemmingsplan `Middeieturn` ontvankelijk te verkieren.
ln te stemmen met de gemeentelijke reeotienote zienswijzen.
De ingediende zienswijze over te nemen in net bestemmingsplan.
Het beetemrningepian 'it/liddeletum' met plenidentifioatie NL.lMR0,0024.02BP000O~\/GO1 
gewijzigd vest te etelien 
Geen exploitatieplen ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering 
van de read van de gemeente Loppersum 
gehouden op 19 december 2016, 17.

De ed fløornoemd,
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Rodenboog, voorzitter 
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