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Besluit nr. 22/2a 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; 

overwegende dat, 

Door mevrouw I. Namelink een verzoek is ingediend tot wijziging van het bestem-
mingsplan buitengebied van de gemeente Kapelle, voor het perceel aan het Paar-
deweegje 3 te Wemeldinge, kadastraal gemeente Kapelle, sectie R nummer(s) 1071 
en 1072; 

- Op basis van het geldende bestemmingsplan buitengebied 2e herziening, deze per-
celen zijn bestemd voor Agrarisch met de functieaanduiding glastuinbouw met een 
bouwvlak alsmede de bestemming Waarde Archeologie 4; 

- Het voornoemde bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat om na be-
drijfsbeëindiging de bestemming te wijzigen in de bestemming Wonen, waarbij een 
extra woning is toegestaan ter vervanging van sterk detonerende gebouwen; 

- Dat het ter plaatse aanwezige glastuinbouwbedrijf is beëindigd en het verzoek is om 
toepassing te geven aan genoemde wijzigingsbevoegdheid om daarmee de bouw 
van één woning mogelijk te maken na sloop van de kassen; 
Gedurende zes weken een ontwerp wijzigingsplan terinzage heeft gelegen als ver-
vat in de bestandenset met identificatie NLIMR0.0678.buitengebiedWZ002-0W01, 
waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen; 

- Op het ontwerp wijzigingsplan twee zienswijzen zijn ingediend waarvan een samen-
vatting en beantwoording is opgenomen in een nota zienswijzen, zoals die hier is 
aangehecht en onverkort als ingelast wordt beschouwd; 

- Tussen de gemeente Kapelle en de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst is 
gesloten die regelt dat het kostenverhaal is verzekerd en er geen exploitatieplan als 
bedoeld in Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening hoeft te worden vastgesteld; 

gelet op; 
- De Wet ruimtelijke ordening 

besluiten: 

1. het wijzigingsplan Paardeweegje 3, als vervat in de bestandenset met identificatie 
NLIMR0.0678.buitengebiedWZ002-VAST, vast te stellen met inachtname van de 
volgende wijzigingen; 

Wijziging in de toelichting 
- In paragraaf 3.2 onder a. is nader gemotiveerd dat aan dit toetsingscriterium wordt 

voldaan; 
De nota zienswijzen als bijlage toegevoegd aan de toelichting van het bestem- 
mingsplan. 



Hooga htend,  

Burge  epster en wethouders van Kapell , 
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De se  'tads, De burgpi i\ 

. van den Berge mr. A.B. kamp  

Pto-erekn, 1/sql4, Zt'Cl,%tkt.4t 

Wijziging in de verbeelding 
- Een strook van het perceel kadastraal sectie R nummer 1072, langs de perceel-

grens met kadastraal perceel R nummer 326, is bestemd als Tuin; 
- Binnen de bestemming Wonen is aan een deel de aanduiding toegevoegd dat er 

geen gebouwen zijn toegestaan. 

2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, vast 
te stellen. 

Kapelle, 13 juni 2017 
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