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Vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23 

 
 

INHOUD VOORSTEL 

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Priesnitzlaan 10 en 23  

  

1  Waartoe is het voorstel gedaan? 

Het voorzien in een goede ruimtelijke ordening. 

 

2 Wat is de aanleiding? 

Aan de Priesnitzlaan 10 (het bedrijf) en 23 (de bedrijfswoning) is een varkensfokkerij en 
geitenhouderij gevestigd. De eigenaren wensen het bedrijf te beëindigen. Om het bedrijf te 

kunnen beëindigen willen ze de huidige bedrijfsgebouwen grotendeels slopen en vervangen 
door kleinschalige woningbouw. 

Het perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’  de bestemming 
'agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarde’. Het realiseren van woningen 
past niet binnen deze bestemming. Daarom is een herziening van het bestemmingsplan 
aan de orde. 

 

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? 

Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’, Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, 
Ruimtelijke Verordening Gelderland. 

 

4 Wat willen wij bereiken? 

Het bestemmingsplan zal de juridisch-planologische mogelijkheden bieden voor de 
gewenste ontwikkelingen. Daartoe is het toekennen van een woonbestemming aan de 
gronden Priesnitzlaan 10 gewenst. Daarnaast is het gewenst om aan de voormalige 

bedrijfswoning aan nr. 23 een woonbestemming  toe te kennen.  

 

5 Wat gaan wij ervoor doen? 

Feitelijke ontwikkelingen 
Op de locatie zullen alle bedrijfsgebouwen worden gesloopt, op twee cultuurhistorisch 

waardevolle gebouwen na. Er wordt voorzien in de bouw van twee nieuwe woongebouwen, 
waarbij per woongebouw twee wooneenheden worden gerealiseerd.  De sloop omvat circa 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen betreffen twee karakteristieke schuren met een 
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gebruik als rustplaats voor fietsers toegestaan en een gebruik van een schuur als 

cursusruimte, dit op zeer kleine schaal. 
 
Bescherming cultuurhistorische waarden 
Het plangebied is gelegen binnen het gebied dat is voorgedragen als beschermd 
dorpsgezicht. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen ter bescherming van de 
aanwezige karakteristiek. In de planregeling is de hoofdvorm van de karakteristieke 

schuren beschermd. Verder is er een erfinrichtingsplan opgesteld, dat zal zorgdragen voor 

een goede inpassing in het landschap, uitgaande van de aanwezige karakteristiek. Dit is in 
de planregels verankerd. Daarnaast is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat leidend zal 
zijn bij de welstandstoets. 
 
Vooroverleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan is conform het bepaalde in artikel 3.1.1 Besluit 

ruimtelijke ordening ter vooroverleg aangeboden aan het waterschap Vallei en Veluwe. Dit 
heeft geleid tot enkele ondergeschikte aanpassingen van de plantoelichting.  
Overleg met de provincie is niet aan de orde geweest conform het provinciaal beleid 
dienaangaande. 
 

6 Wat gaat het kosten? 

Het bestemmingsplan brengt voor de gemeente geen kosten met zich mee. 

 

7 Wat zijn de risico’s? 

Een eventueel verzoek tot het vergoeden van planschade kan  nooit worden uitgesloten. 

 

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? 

Met betrekking tot het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook anderszins is 

niet gebleken dat er geen/onvoldoende draagvlak is voor dit voorstel.  

 

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? 

De terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zal geschieden conform het 

bepaalde in de Wro.  

 

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? 

nee 
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