
Gemeente Heerde 

cittaMm 

Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Heerde; 

gelezen het voorstel van het college d.d. 5 november 2013; 

gelet op artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

overwegende; 

• dat het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Wapenveld Noord" voorziet in actuele juridisch 

planologische kaders; 

• dat het bestemmingsplan is opgesteld om de verouderde nog geldende bestemmingsplannen 

te actualiseren en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting om op 1 jul i 2013 te 

beschikken over een actueel bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar; 

• dat het voorontwerpbestemmingsplan in het voorjaar van 2012 voor iedereen voor inspraak 

ter inzage heeft gelegen; 

• dat het plan in het kader van het wettelijk vooroverleg ex. Artikel 3 .1.1. Bro is voorgelegd 

aan diverse overlegpartners waaronder de provincie Gelderland, het waterschap en de 

inspectie Vrom; 

• dat de ingediende inspraak- en overlegreacties zijn beantwoord in de nota inspraak en 

overleg; 

• dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt in de 

Staatscourant, de website www.heerde.nl, de website www.ruimteli jkeplannen.nl en de huis-

aan-huis editie van de "Schaapskooi" van 22 januari 2013; 

• dat het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 23 januari 2013 zes weken ter inzage heeft 

gelegen; 

• dat gedurende deze periode van terinzagelegging voor iedereen de mogelijkheid bestond zijn 

of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Heerde; 

• dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt door drie personen; 

• dat de indieners van de zienswijzen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze toe te 

lichten in een hoorzitting op 22 april 2013; 

• dat hiervan door een persoon gebruik is gemaakt; 

• dat de ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de zienswijzennota; 

• dat de ambtshalve wijzigingen zijn verwoord in de nota van ambteli jke wijzigingen; 

besluit: 

1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtelijke wijzigingen; 

3. de zienswijzennota en de nota van ambtelijke wijzigingen vast te stellen; 

4. het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Wapenveld Noord, zijnde de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het gml-bestanden 

NL.IMRO.0246.760BPBWNBDRIJVNTRN-ON01 inclusief bijlagen , gewijzigd vast te stellen, 

5. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins 

zijn verzekerd. 
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 16 december 2013 

griffier, 
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