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Raadsvoorstel

Onderwerp : Bestemmingsplan Beers, Gildeweg 30A De Wisse
Datum college : 31 juli 2012

Portefeuillehouder : Baudet
Contactpersoon : A. Hozee
Afdeling : RMO
E-mail : anneke.hozee@cuijk.nl
Telefoon : 0485 396 677
Commissie : Ruimte

In te vullen door de griffie
Nummer raadsvoorstel : 2012-86
Datum commissie : 27 augustus 2012
Agendapunt commissie : 7
Datum raad : 10 september 2012
Agendapunt raad : 8

Info gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband
n.v.t.

Samenvatting voorstel
Het ontwerpbestemmingsplan “Beers, Gildeweg 30, de Wisse” heeft met ingang van 21 maart 
2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan derhalve ongewijzigd worden vastgesteld. 
Tevens dient een besluit te worden genomen over het al dan niet vaststellen van een 
exploitatieplan.

Voorstel besluit

A. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan “Beers NB, Gildeweg 30a, 
de Wisse” met IMRO- nummer “NL.IMRO.1684.01BPdewisse-VA01”;

B. het bestemmingsplan “Beers NB, Gildeweg 30a, de Wisse” met IMRO- nummer 
“NL.IMRO.1684.01BPdewisse-VA01” en ondergrond “o_NL.IMRO.1684.01BPdewisse-
VA01.dwg” ongewijzigd ten opzichte van het ter visie gelegen hebbende 
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen, 

én

het IMRO-nummer “NL.IMRO.1684.01BPdewisse-VA01” te veranderen naar 
“NL.IMRO.1684.01BPdewisse-OH01” nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is 
geworden, waarbij alleen de bestandsnaam en niet de inhoud van het bestemmingsplan 
gewijzigd wordt;

C. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te 
houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

Het op dit voorstel betrekking hebbende conceptbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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Financiële consequenties
In hoofdstuk 6.7 van de bij het bestemmingsplan behorende toelichting is vermeld dat het 
bestemmingsplan economisch uitvoerbaar wordt geacht. Het perceel is opgenomen in de 
gemeentelijk Bouwgrondexploitatie 2012.

Met betrekking tot het kostenverhaal zij het volgende opgemerkt. Uitgangspunt van de 
bepalingen inzake de grondexploitatie in de Wro vormt de verplichting tot kostenverhaal. Zo 
mogelijk dienen hierover in de privaatrechtelijke sfeer afspraken te worden gemaakt. Zo niet 
dan is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan vast te stellen. 

De gronden zijn in eigendom van de gemeente Cuijk. Kosten van bodemsanering, de inrichting 
van de openbare ruimte, de aanleg van nutsvoorzieningen en dergelijke komen in eerste 
instantie voor rekening van de gemeente. Bij verkoop van de grond als bouwperceel worden 
deze kosten terugverdiend. 

Het is derhalve niet noodzakelijk dat een exploitatieplan wordt vastgesteld, aangezien het 
verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in het plan begrepen gronden anderszins is 
verzekerd.

Commissiebehandeling
De vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien op 10 september 2012. Daaraan 
voorafgaand vindt behandeling van het voorstel plaats in de commissie Ruimte van 27 augustus 
i 2012. 

Wettelijk kader en beleidskader
Wro, Awb.

Communicatie
Bekendmaking van het besluit vindt plaats op de wettelijk voorgeschreven wijze in 
Staatscourant, op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl . Initiatiefnemer 
wordt schriftelijk geïnformeerd.

Toelichting op het voorstel

Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan “Beers NB, Gildeweg 30a , de Wisse” heeft met ingang van 21 
maart 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Het bestemmingsplan kan derhalve ongewijzigd worden vastgesteld. 

De stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage.

In bijgaand conceptraadsbesluit wordt ingegaan op de behandelingsprocedure.

Inhoud vast te stellen bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan maakt de oprichting van een woning mogelijk aan de Gildeweg 30 a te 
Beers NB. 

Het plan is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Ambtshalve wijzigingen betreffen algemene wijzigingen in naamgeving en bestandenset. De 
regels en verbeelding zijn niet gewijzigd. 

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen
Wij stellen uw raad voor het bestemmingsplan “Beers NB, Gildeweg 30a, de Wisse” vast te 
stellen. Een daartoe strekkend conceptraadsbesluit is bijgevoegd.
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Uitvoering, risico’s en evaluatie
Het perceel zal worden verkocht als bouwkavel. Uitvoering en risico’s zijn voor rekening van 
initiatiefnemer.

Overige politiek relevante informatie
n.v.t 

Conclusie
Er zijn geen inhoudelijke, procedurele of andere bezwaren tegen vaststelling van het 
bestemmingsplan “Beers NB, Gildeweg 30a, de Wisse”. 

Bijlagen
De volgende stukken liggen ter inzage in de raadskamer:

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Beers NB, Gildeweg 30a, de Wisse” met de daarbij 
behorende bijlagen.

Tevens zijn deze stukken digitaal beschikbaar op www.cuijk.nl  onder “Bestuur en organisatie” , 
commissieagenda Ruimte van 27 augustus 2012.

Cuijk, 31 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

mr. R.P. Hoffmann mr. W.A.G. Hillenaar
secretaris burgemeester








