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Aan de gemeenteraad. 
Agendapunt : 5 
Datum : 19 februari 2015 

Onderwerp 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, T herziening' 

case 
programma/paragraaf 
portefeuillehouder(s) 

15.000028 
plannen fysieke leefomgeving 
J.P. Sinke 

behandeld in opinieraad ja 

raadsvoorstel 
budgethouder 
steller 

afdeling 

15.000194 
ir. J . Gideonse 
P.G. Driesprong en 
M.J. van Belzen 
REO 

Voorstel 
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan 'Buitengebied, T herziening' op de aangegeven manier 
gewijzigd vast te stellen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Reimerswaal 

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

Voor een toelichting op het raadsvoorstel wordt venwezen naar de volgende pagina's. 

RAADSBEHANDELING 

Conform aangenomen TJ " voor: tegen: 

Gewijzigd aangenomen 
unaniem 

Overig 
unaniem 
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G E M E E N T E REIMERSWAAL 

RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Reimerswaal, 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer 15.000194, tot ge
wijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2® herziening' met planidentificatie 
NL.IMRO.07Ü3.BGRWBP2H-va01, 

overwegende: 

dat het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, 2^ herziening' in het kader van artikel 3.8, lid 1, 
van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
13 november tot en met 24 december 2014 ter inzage heeft gelegen, en dat dit op de gebruikelijke 
wijze in de Staatscourant, in de rubriek 'Reimerswaal Informatie' van het plaatselijke Advertentie
blad alsmede op de gemeentelijke website bekend is gemaakt; 

dat gedurende de termijn van tervisielegging 2 zienswijzen zijn ingediend; 

dat degenen die zienswijzen hebben ingediend in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen 
mondeling toe te lichten in de op 3 februari 2015 gehouden vergadering van de opinieraad, die 
daarbij optrad als hoorcommissie; 

dat naar aanleiding van de in het raadsvoorstel genoemde ambtshalve ovenA/egingen het wenselijk 
wordt geacht de toelichting, de regels en de verbeelding op onderdelen te wijzigen; 

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

llliSI.un

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

1. De zienswijze van de heer J.H. Kosten, ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren. 

2. De zienswijze van de fractie van Leefbaar Reimerswaal, ontvankelijk te verklaren en onge
grond te verklaren. 

3. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2® herziening' met planidentificatie 
NL.IMRO.0703.BGRWBP2H-va01 - waarvoor bij het vervaardigen van de verbeelding gebruik 
is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN versie juli 2013 en dat con
form de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische 
vorm is vastgelegd - gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp zoals dit ter inzage 
heeft gelegen. 

4. De volgende ambtshalve wijzigingen door te voeren: 
• Aanpassen aantal woningen op de verbeelding voor het perceel Oude Rijksweg 74 in 

Rilland (van 3 naar 0). 

5. geen exploitatieplan vast te stellen. 

15.000194 2 



G E M E E N T E REIMERSWAAL 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal, ge
houden op 3 maart 2015. -) ; 

/ 

T.Jansen 
raadsgriffier 

A.J. Huisman 
/voorzitter 

15.000194 3 


