
G E M E E N T E R E I M E R S W A A L 

RAADSVOORSTEL 
Agendapunt : 5 

Aan de gemeenteraad. Datum : 21 augustus 2014 

Onderwerp 
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Waarde, 1^ herziening'. 

case 14.003833 raadsvoorstel 14.017478 
programma/paragraaf plannen fysieke leefomgeving budgethouder ir. J . Gideonse 
porlefeuillehouder(s) J.P. Sinke steller M. Baas 
behandeld in opinieraad nee afdeling REO 

Voorstel 
Het bestemmingsplan 'Waarde, 1^ herziening' ongewijzigd vaststellen ten opzichte van het ont
werp bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Reimerswaal 

mr. F. Marquinie MBA A .J . Huisman 
secretaris burgemeester 

Voor een toelichting op het raadsvoorstel wordt verwezen naar de volgende pagina's. 
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Gewijzigd aangenomen 
Unaniem 

Overig 
Unaniem 
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G E M E E N T E R E I M E R S W A A L 

RAADSBESLUIT 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nummer 14.017479 tot on
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Waarde, 1̂  herziening' met planidentificatie 
NL.IMRO.0703.06WaBPKom1 H-va01, 

overwegende: 

dat het ontwerpbestemmingsplan in het kader van artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van donderdag 17 juni 2014 tot en met 
woensdag 30 juli 2014 ter inzage heeft gelegen, en dat dit op de gebruikelijke wijze in de Staats
courant, in de rubriek 'Reimerswaal Informatie' van het plaatselijke Advertentieblad alsmede op de 
gemeentelijke website bekend is gemaakt; 

dat gedurende de termijn van tervisielegging geen zienswijzen zijn ingediend; 

gelet op het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 

BESLUIT 

met inachtneming van de in het voorstel van burgemeester en wethouders weergegeven overwe
gingen, welke geacht worden deel uit te maken van dit besluit: 

1. het bestemmingsplan 'Waarde, 1̂  herziening' met planidentificatie 
NL.IMRO.IMRO.0703.06WaBPKom1H-va01 - waarvoor bij het vervaardigen van de verbeeL 
ding gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de G B K N versie januari 
2014 en dat conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in 
elektronische vorm is vastgelegd - ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp zo
als dit ter inzage heeft gelegen. 

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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