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Onderwerp: Bestemmingsplan Willeskop ten noorden van 64-68 

Voorstel
1. Het bestemmingsplan Willeskop ten noorden van 64-68’ gewijzigd vaststellen;
2 Geen exploitatieplan vaststellen aangezien de economische uitvoerbaarheid anderszins 

verzekerd is middels anterieure overeenkomst.

Samenvatting
Om de uitbreiding van het bedrijventerrein IJsselveld op de locatie Kop Usseiveld mogelijk te maken, 
wordt de manege de West Stichtse Ruiters (WSR) verplaatst naar het perceel ten noorden van 
Willeskop 64-68. Eerder (30 juni 2016) heeft u ingestemd met deze locatie en bent u (april 2016) 
middels een informatienota op de hoogte gesteld van de opstart van de benodigde planologische 
procedure in dit kader. Het ontwerpbestemmingsplan heeft thans de benodigde procedure doorlopen 
en worden nu ter vaststelling aan u voorgelegd.

Bijlagen
1. Bestemmingsplan Willeskop ten noorden van 64-68'
2. Nota van beantwoording zienswijzen
3. Informatienota d.d. 19 april 2016

Aanleiding
In de eerdere raadsinformatienota is al kort ingegaan op de aanleiding en achtergronden (zie bijlage 
3). Voor achtergronden wordt hier dan ook naar verwezen en wordt hier voorzien in aanvullende 
informatie.

Noodzaak nieuw bestemmingsplan
Voorheen was de manege van de WSR gevestigd ter plaatse van de huidige ontwikkeling van het 
nieuwe bedrijventerrein 'Kop Usseiveld’. Om de ontwikkeling van dit bedqventerrein mogelijk te 
maken moest de manege op deze locatie wijken. De WSR heeft een nieuwe locatie gezocht en 
gevonden aan de Willeskop ten noorden van nummers 64 en 68. Aangezien het geldend 
bestemmingsplan voor deze nieuwe locatie niet voorziet in realisatie en gebruik als manege is het 
nodig een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Doorloop procedure en coördinatie
2014 f>ee^ u 1)65,0160 tet nieuwe bestemmingsplan, de aanvraag omgevlngsvergunning 

en afgifte hogere waarde geluid te coördineren op basis van afd. 3.6 Wro. De ontwerpbesluiten 
hebben dan ook ter inzage gelegen voor een periode van zes weken, waarna de ingekomen 
aenswrtjzen zijn samengevoegd en voorzien van beantwoording in de nota van beantwoording 
zienswijzen (bijlage 2). Naar aanleiding van de zienswijzen is het ontwerpbestemmingsplan op een 
aantal punten aangepast/aangevuld. Belangrijkste punten zijn als volgt:

' Nadere onderbouwing ladder voor duurzame verstedel^king; de onderbouwing op dit punt 
bleek teveel toegespitst op enkel verplaatsing van de manege en is aangevuld op basis van 
de uitbreiding ten aanzien van de bestaande situatie.
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Bedrijven en milieuzonering; afstand tot omliggende mogelijk geurgevoelige objecten bleek 
niet juist beoordeeld. Beoordeling is in dit kader aangepast en nader toegelicht. Tevens is op 
de verbeelding een zone opgenomen waarbinnen het oprichten van dierenverblijven niet 
mogelijk is. De bouwplannen zullen hierop aangepast worden.
Er is tussentijds een vervolgonderzoek archeologie uitgevoerd. Op basis hiervan is de 
dubbelbestemmlng archeologie op de verbeelding aangepast.
Het plangebied is verkleind zodat de gronden welke geen onderdeel vormen van de manege 
geen onderdeel meer vormen van dit plangebied. Dit aangezien voor deze gronden de 
onderbouwing voor wijziging ontbreekt en de economische uitvoerbaarheid onvoldoende 
verzekerd is.
Een aantal meer ondergeschikte wijzigingen (zie hiertoe de nota van beantwoording 
zienswijzen met staat van wijzigingen, bijlage 2).

Gedoogbesluit
Vooruitlopend op de vaststelling van dit bestemmingsplan en de gecoördineerde besluitvorming heeft 
het college ingestemd met de afgifte van een gedoog besluit ten behoeve van deze ontwikkeling. 
Hiermee is aangegeven dat er een positieve grondhouding bestaat ten aanzien van de manege op de 
aangewezen locatie.

Vervolg
Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan zal eveneens afgifte van de 
omgevingsvergunning plaatsvinden. Belde besluiten worden via een publicatie kenbaar gemaakt. 
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

Beoogd resultaat
Met het besluit wordt beoogd een nieuw juridisch-planologisch kader en omgevingsvergunning vast te 
stellen voor de locatie ten noorden van de Willeskop 64-68 teneinde te voorzien in de vestiging en 
realtsatte van de manege van de WSR op die locatie. Dit is In lijn met de gemaakte afspraken met de 
WSR om medewerking te verlenen aan een geschikte vervangende locatie.

Argumenten

Raad stelt bestemmingsplan vast
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad bevoegd een 
bestemmingsplan vast te stellen. Op grond van het besluit tot coördinatie (27 januari 2014 o.b.v. art. 
3.30 Wro) volgt de aanvraag omgevingsvergunning de procedure van het bestemmingsplan en zal na 
vaststelling van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning verleend worden.

Ontwerpbestemmingspian gereed en voldoet
Het ontwerpbestemmingspian Is, mede na genoemde aanpassingen naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen, gereed en voldoet. In kader van dit bestemmingsplan heeft het college 
besloten tot het toestaan van een hogere geluidsbelasting van 51 dB voor de beheerderswoning 
behorende bij de woning op basis van de Wet geluidhinder.

Economische uitvoerbaarheid
In het kader van de economische uitvoerbaarheid is een anterieure overeenkomst gesloten met de 
WSR en HOUW. Hiermee is helder welke kosten de verschillende partijen dragen en is de 
economische uitvoerbaarheid van het plan verzekerd. Het is daarom niet noodzskei jk om een 
exploitatieplan vast te stellen.

Geen alternatieve locaties geschikt
In het verleden is een groot aantal alternatieve locaties onderzocht. Al deze locaties zijn om 
verschillende redenen afgevallen (in strijd met provinciaal beleid, te hoge vraagprijs, niet tot 
overeenstemming kunnen komen met eigenaar). Momenteel is de locatie ten noorden van Willeskop 
64-68 de meest geschikte locatie voor vestiging van de manege.
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Geen bestemmingsplan vaststellen/omgevingsvergunning verlenen
Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt voorzien in de vestiging van de WSR op een nieuwe geschikte 
locatie, in lijn met de afspraken met de WSR om hieraan medewerking te verlenen. Als hier niet mee 
ingestemd zou worden dan zou dat betekenen dat de manegeactiviteiten in de huidige tijdelijke vorm, 
d.w.z. verdeeld over diverse locaties, voortgezet zullen moeten worden. Dit is in strijd met toegezegde 
inspanningsverplichting om vestiging op een andere geschikte locatie mogelijk te maken, en zou het 
voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen.

Bedenkingen omwonenden
Zoals onder meer blijkt uit de ingediende zienswijzen is er sprake van bedenkingen bij omwonenden. 
Een aantal omwonenden hebben bedenkingen ten aanzien van de komst van de manege op de 
beoogde locatie. In het voortraject is regelmatig met de omwonenden overleg gevoerd en zijn de 
plannen op diverse punten aangepast om zo veel mogelijk aan hun bezwaren tegemoet te komen. De 
bezwaren als omschreven in de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voorzien van 
beantwoording (zie bijlage 2). Daarnaast zijn enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd in het 
bestemmingsplan. Hiermee is er nu sprake van een ruimtelijk inpasbaar plan.

Financiën
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt uit de grondexploitatie van het 
project Kop IJsselveld, het project ten behoeve waarvan de verplaatsing wordt uitgevoerd. De 
grondexploitatie van Kop IJsselveld wordt jaarlijks geactualiseerd en door de gemeenteraad 
vastgesteld.

Tijdpad / relatie met projectmatig werken
• 7 november 2016: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
• 20 december 2016: bekendmaking raadsbesluit in Staatscourant en IJsselbode
• 21 december 2016 tot en met 31 januari 2017: beroepstermijn
• 1 februari 2017: bestemmingsplan op z'n vroegst in werking en onherroepelijk

Communicatie
• De WSR is geïnformeerd over de inhoud van het bestemmingsplan, de zienswijzen, en de 

beantwoording daarvan, en is vooraf op de hoogte gesteld van het voorgenomen raadsbesluit.
• Het vaststellen van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en de 

IJsselbode.
• De omwonenden zijn actief op de hoogte gesteld van de planologische procedure, en zullen 

ook over het genomen raadsbesluit worden geïnformeerd
• Het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en op 

www.ruimteliikeDlannen.nl.
• Een digitale kennisgeving wordt gestuurd naar provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden.

gemeentesecretaris burgemeester

drs. M.P.C. Gadelia - Van Gils mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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In de vergadering van heeft de gemeenteraad besloten:

1. Het bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68' gewijzigd vast te stellen;.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de economische uitvoerbaarheid 

anderszins verzekerd is middels anterieure overeenkomst.

De griffier a.i.,

mevrouw Drs. B. Lubbers

✓
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