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Voorstel 

1. 

3. 

Het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel gewijzigd 
vast te stellen als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1876.BP00880-VG01; 
De ingediende zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren zoals 
beschreven in de responsnota zienswijzen; 
Bij de vaststelling de wijzigingen aan te brengen als beschreven in de 
responsnota zienswijzen en het overzicht ambtshalve wijzigingen; 

Inleiding 

In het traject van actualisering van de gemeentelijke bestemmingsplannen is het bestem
mingsplan Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel gereed om te worden 
vastgesteld. Deze actualisering betreft geen nieuwe ontwikkelingen. Het is primair het 
vastleggen van de bestaande (planologische) situatie in een actuele bestemmingsregeling, 
waarbinnen een zekere ontwikkelingsmogelijkheid aanwezig is. Het plan volgt de 
methodiek en gedachtengang van het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan 
Buitengebied Zelhem 2011. Het ontwerpplan is digitaal te raadplegen via de volgende link 
http://www.ruimteliikeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00880-ON01. 

Interne/externe communicatie 

Het actualiseringsproces van dit plan is gestart met het opstellen van de Nota van 
Uitgangspunten en een uitgebreide inventarisatieronde. De uitgangspunten en het 
planproces zijn op 8 december 2009 besproken met de klankbordgroep waarin diverse 
belangengroeperingen zitting hadden. 
Tijdens de inloopdagen van12 tot en met 16 april 2010 zijn bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de 
inventarisatiekaarten en daarop te reageren. Met name de agrarische ondernemers uit de 
voormalige gemeente Steenderen konden hun visie ten aanzien van ligging, vorm en 
grootte van hun bouwblok aangeven. Dit is van belang omdat in dit digitale plan de 
bouwvlakken exact moeten worden aangegeven terwijl in het vigerende bestemmingsplan 
buitengebied van de gemeente Steenderen met zogenaamde beschrijvende bouwblokken 
is gewerkt. Overigens zijn niet alle wensen gehonoreerd. Het betrof vaak de wens om 



forse toekomstige uitbreidingsplannen nu al mee te nemen, zonder dat er zicht was op 
concrete plannen. 

Op 27 oktober 2010 is de klankbordgroep geïnformeerd over het voorontwerpplan. Nadat 
op 22 november 2010 tijdens een informatieavond voor burgers, organisaties en bedrijven 
in zaal Den Bremer in Toldijk het hoe en waarom van dit plan is toegelicht, was het 
voorontwerp in mei 2011 gereed voor de inspraak. Hierop zijn in totaal 89 inspraak- en 7 
vooroverlegreacties ontvangen. De voorlopige beantwoording en de keuzes met 
betrekking tot inpassing zijn ambtelijk besproken. Met de portefeuillehouder heeft daarover 
afstemming plaatsgevonden. De insprekers hebben bij brief van13 december 2011 
antwoord gekregen op hun inspraakreacties. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vervolgens vanl 5 december 2011 t/m 25 januari 
2012 ter inzage gelegen. Hierop zijn 41 zienswijzen naar voren gebracht, waarvan er 3 
dubbel zijn ingeboekt. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Een 
aantal zijn abusievelijk aan ons college of de behandelend ambtenaar gericht maar deze 
dienen op basis van de Algemene wet bestuursrecht aan u als bevoegd orgaan te worden 
doorgezonden. Een aantal personen hebben op hun verzoek in een hoorzitting hun 
zienswijze toegelicht. 
Een deel van de zienswijzen kan worden gehonoreerd en leidt tot wijzigingen in het plan. 
In de bij het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit behorende responsnota zijn de NAW-
gegevens van de indieners, een samenvatting van hun zienswijzen en onze 
beantwoording weergegeven. Bij de responsnota zijn de verslagen van de hoorzittingen en 
de voorgestane correcties op de verbeelding gevoegd. 

In de notitie ambtshalve wijzigingen vindt u een overzicht van punten die om een 
aanpassing vragen. 

Het voorstel is besproken met de diverse disciplines binnen de ambtelijke organisatie. 

Aanvankelijk was het de bedoeling het plan in maart jl. voor vaststelling aan u aan te 
bieden. Maar om de woningaantallen welke op grond van de nieuwe Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) goed in dit bestemmingsplan vertaald te krijgen was meer 
tijd nodig. 

Beoogd effect 
Het geven van een passende actuele bestemmingsregeling voor het buitengebied van 
Steenderen/Hummelo en Keppel. Daarbij is aangesloten op het ruimtelijk beleid zoals 
vertaald in de bestemmingsplannen Buitengebied Zelhem 2011 en Buitengebied 
HengeloA/orden 2005/2008. Op deze wijze wordt een eenduidig gemeentedekkend 
ruimtelijk beleidskader voor het buitengebied verkregen. 

Argumenten 
1. Algemeen 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van de voormalige 
gemeente Steenderen, Hummelo en Keppel. Omdat dit bestemmingsplan een kader 
schept voor activiteiten (met name uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderij) die 
rapportageplichtig zijn op grond van de regeling mer, is het noodzakelijk voor dit 
bestemmingsplan een zogenaamd plan-MER uit te voeren (een milieueffect-rapportage 
voor plannen). De gemeente Bronckhorst heeft dit plan-MER opgesteld voor haar hele 



buitengebied en deze is bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 
2011 door de gemeenteraad op 30 juni jl. vastgesteld. 
De plan-MER dient ertoe om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de plan- en 
besluitvormingsprocedure van het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo 
en Keppel. Het is zodoende een onderdeel van de onderbouwing van dit plan. 

2. Zienswijzen 
- Een groot aantal zienswijzen hebben betrekking op het verzoek het agararisch bouwblok 
iets te vergroten of van vorm te veranderen. Bij deze kleine aanpassingen is telkens 
getoetst of bestaande rechten in de omgeving worden gerespecteerd. 

- Een aantal zienswijzen heeft betrekking op het verzoek om het behouden van de 
agrarische bestemming. Hiervoor is gekeken of op dit punt aan de criteria uit de nota van 
Uitgangspunten wordt voldaan. 

- In de zienswijze van het Ontmoetingscentrum Flophouse aan de Hoogstraat 15 wordt 
gewezen op hun beperkte gebruiksmogelijkheden op het gebied van horeca, (zienswijze 
nr. 32). In de lijn die we binnen de TBB-visie voor dorpshuizen hanteren is aan Flophouse 
een maatschappelijke bestemming toegekend in navolging van die van Ons Huis in het 
plan Hengelo Dorp. Binnen de bestemming 'Maatschappelijk' wordt bij het 
Ontmoetingscentrum een aanduiding 'horeca' op de verbeelding opgenomen. In de regels 
wordt vermeld dat ter plaatse van deze aanduiding het bereiden en verstrekken van ter 
plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het exploiteren van een zaalaccommodatie 
worden geacht overeenkomstig de bestemming te zijn mits de maatschappelijke functie de 
hoofdfunctie blijft. De mate waarin door Flophouse gebruik kan worden gemaakt van de in 
dit plan geboden horecamogelijkheden wordt verder bepaald door de regelgeving van de 
Drank- en horecawet. 

- In een aantal gevallen wordt om een extra woning gevraagd. Voor Hoogstraat 28a wordt 
dit gehonoreerd. In het vigerend plan uit 1993 is Hoogstraat 28 bestemd als één woning. 
De in 1976 vergunde schuur is nadien zonder een bouwvergunning omgebouwd tot een 
woonobject welke vanaf 1994 wordt bewoond door de huidige bewoner. Op 15 april 2011 
is aan dit object het huisnummer 28a toegekend. De BAG kent naast nr 28 ook 28a als 
'verblijfsobject met de functie wonen'. Gelet op het langdurige feitelijke gebruik wordt een 
aparte woonbestemming aan dit pand toegekend. Deze woning gaat niet af van het nog te 
bouwen quotum voor Bronckhorst omdat het object op 1 januari 2010 als woonobject 
reeds bestond (deze datum is regionaal afgesproken). 

- In één zienswijze wordt gesteld dat de bedrijfsbestemming op de Toverstraat 5 eerst zou 
vervallen als het bedrijf zou zijn verhuist naar de Zutphen-Emmerikseweg 101. Met het 
vastleggen van een woonbestemming op Toverstraat 5 en de 2350 m2 aan 
bedrijfsbebouwing op de Z-Eweg 101 tbv van een 'aannemer en opslag' worden de in het 
verleden gemaakte afspraken tussen beide partijen planologisch geregeld. Op de 
Toverstraat 5 wordt bij recht 100 m2 aan bijgebouwen toegestaan en valt het meerdere 
aan bouwingsoppervlak onder de overgangsbepalingen. Deze gebouwen mogen na het 
van kracht worden van dit plan slechts gedeeltelijk worden veranderd en/of vernieuwd en 
na de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar de Z-Eweg 101, alleen voor 
privédoeleinden worden gebruikt. De gevraagde bedrijfswoning op de Z-Eweg wordt niet 
vergund gezien het ontbreken van de noodzaak om bij het bedrijf woonachtig te zijn en het 
feit dat de bij het voormalige bedrijfsperceel behorende woning afzonderlijk is verkocht, 
(dubbeltelbepaling). 

3. Ambtshalve wijzigingen 



Het ontwerp kent een aantal onvolkomenheden in zowel de toelichting, regels als de 
verbeelding. Deze worden nu gerepareerd. In de tabellen in de regels is in een enkel 
geval de omschrijving van de activiteit, de oppervlakte van de bebouwing en het aantal 
bedrijfswoningen in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. 

Herbezinning begrip woning 
Ook de nieuwe Wet Basis administratie Adressen en Gebouwen (BAG) leidt tot een 
aanzienlijk aantal aanpassingen op verbeelding in de regels. Als gevolg van 
demografische ontwikkelingen mag de woningvoorraad in Bronckhorst in de periode 1 
januari 2010 - 31 december 2019 met maximaal 385 woningen toenemen. Tot nu toe was 
de CBS-opgave bepalend voor het aantal woningen. Deze rol wordt overgenomen door de 
BAG dat een andere benadering van het begrip woning kent dan die we gewend zijn toe te 
passen in de buitengebiedplannen. De BAG vergt daarom een herbezinning op de 
vertaling van het begrip woning in dit bestemmingsplan, mede in relatie tot de 
mogelijkheden in de Regionale woonvisie. Om niet in de situatie te geraken dat het 
vastgestelde plan weer direct dient te worden aangepast aan dit thema, is het wenselijk de 
vertaling ervan mee te nemen in dit plan. Het gaat dan vooral om de dubbelbewoonde 
woningen. 

Voor de BAG is een woning elk verblijfsobject met de functie wonen. Daarom is bij een 
dubbelbewoonde woning volgens de BAG sprake van twee verblijfsobjecten voor wonen, 
zijnde twee woningen. Tot nu toe werd in een bestemmingsplan een dubbelbewoonde 
woning als één woning aangemerkt waarin twee huishoudens zijn gehuisvest. Om in het 
bestemmingsplan 1:1 te lopen met de BAG gedachte wordt een dubbelbewoonde woning 
op de verbeelding voorzien van de aanduiding 'aantal wooneenheden:2'. 

Dit leidt in de praktijk echter niet tot een toename van verstening/bouwmogelijkheden voor 
hoofdgebouwen (woningen) omdat in de regels is vastgelegd dat: 
- binnen het 'bouwvlak' uitsluitend één (bedrijfs)woning mag worden opgericht en dat deze 

uitsluitend mag worden gesitueerd in een hoofdgebouw. 
- in afwijking van het bovenstaande, ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' 

het ter plaatse aangeduide aantal woningen zijn toegestaan. De (bedrijfs) woningen 
kunnen in aparte hoofdgebouwen dan wel tezamen in één hoofdgebouw zijn gesitueerd; 
de ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan bestaande situatie is 
normstellend. 

- de inhoud van het hoofdgebouw (tezamen met aan- en uitbouwen), waarbinnen de 
bedrijfswoning(en) is/zijn gesitueerd, bedraagt maximaal 750 m3; indien en voorzover het 
hoofdgebouw ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan een 
grotere inhoud heeft dan 750 m3, geldt de grotere inhoud als maximum. 

- per toegestane (bedrijfs)woning is tot 100 m2 bijgebouwen mogelijk. Dit is de 
doorvertaling van de regeling zoals opgenomen onder de woonbestemming in het 
bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011. Dit kan mogelijk wel leiden tot uitbreiding 
van het oppervlak aan bijgebouwen. 

In de regels zijn twee wijzigingsbevoegdheden voor burgemeester en wethouders 
opgenomen: 
- ter correctie van kennelijk op 1 januari 2010 legaal aanwezige gevallen van dubbele 

bewoning in een hoofdgebouw, welke ten onrechte niet in dit plan als zodanig zijn 
opgenomen. 

- voor het terugbrengen van het aantal woningen in een hoofdgebouw. Hiermee wordt 
beoogt het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijke 
situatie, waardoor bijgedragen kan worden aan een evenwichtige verdeling van de 



woningvoorraad cq tegengaan latente capaciteit. 

Aanpassing woningbouwaantallen 
Om vanwege de beperkte woningbouwmogelijkheid in onze gemeente niet onnodig 
woningbouwruimte te reserveren zijn in dit plan die gevallen waarvoor in het verleden met 
een vrijstelling een extra woning/woningen mogelijk is/zijn gemaakt, niet in dit plan 
opgenomen omdat met de bouw ervan nog niet is gestart. Het betreft Zomerweg 43 b in 
Drempt, Veldweg 24b in Drempt, Muizengatweg 2 in Toldijk. 
De bouwtitel blijft in deze gevallen wel bestaan zolang de bouwvergunningen niet actief 
zijn ingetrokken. 

Kanttekeningen 
Digitalisering 
Het plan Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel is het tweede grote digitale 
bestemmingsplan voor het buitengebied volgens de RO-standaarden dat in procedure is 
gebracht. Het digitale plan is het authentieke plan. De analoge (papieren) plan is daarvan 
een afgeleide en wordt gelijktijdig vastgesteld. 

Kosten, baten en dekking 
Voor de kosten van het plan is budget beschikbaar in het kader van het 
actualiseringstraject. 

Uitvoering 
De klankbordgroep wordt geïnformeerd over het voorstel tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan. 

Omdat toepassing moet worden gegeven aan de Wet milieubeheer wordt de plan-MER 
met de bijbehorende stukken gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage 
gelegd. De betrokken rijksdienst en de provincie ontvangen het raadsbesluit tot 
(gewijzigde) vaststelling langs elektronische weg. Een gewijzigd vastgesteld plan wordt 6 
weken na vaststelling bekendgemaakt in de Staatscourant, in de gemeenterubriek van 
Contact en op de website. De indieners van zienswijzen ontvangen schriftelijk bericht dat 
het plan ter visie ligt en welke rechtsmiddelen er voor hen open staan. 

Het vastgestelde plan komt gedurende 6 weken ter inzage te liggen voor beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het digitale plan kan vanaf de datum 
bekendmaking ook via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl worden 
geraadpleegd 

Hengelo (Gld), 22 mei 2012, 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de secretaris, de burgemeester, 
A.H. van Hout H.A.J. Aalderink 



Bijlagen: 
Ontwerpraadsbesluit 

Ter inzage in de leeskamer: 
- Zienswijzen en verslagen hoorzittingen; 
- Responsnota zienswijzen; 
- Overzicht ambtshalve wijzigingen; 
- Ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen; 
- plan-MER Buitengebied gemeente Bronckhorst van 27 april 2010, de aanvulling hierop 

van 14 september 2010 en het advies van de Commissie MER, d.d. 27 oktober 2010 
- kaartjes met aanpassing verbeelding. 

Beslissing raadsvergadering d.d. 28 juni 2012 
Conform het voorstel besloten. Amendement 8-1 is verworpen en de amendementen 8-2 
en 8-3 zijn aanvaard /^frlffi 





gemeente Bronckhorst 

8-2 

Amendement 

Voorstel no.: 120628/8 
Agendapunt: 8 

Onderwerp: Bestemmingsplan buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel (Zienswijze 
Binnenweg 10, Drempt) 

De gemeenteraad van Bronckhorst, in vergadering bijeen op 28 juni 2012, overwegende: 

- dat genoemd bestemmingsplan gericht is op actualisatie; 

- dat met actualisatie het feitelijk weergeven van de huidige activiteiten wordt bedoeld; 

- dat nog sprake is van het houden van koeien; 

- dat dus sprake is van agrarische bestemming hoe minimaal ook; 

- dat geen verzoek door belanghebbenden is gedaan om de agrarische bestemming te 
verwijderen; 

- dat door het elimineren van de agrarische bestemming de nevenactiviteit (caravanstalling 
stalling old timers) geen basis heeft; 

- dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de feitelijke situatie, de belangen van de 
bewoners worden geschaad en de leefbaarheid in het buitengebied wordt aangetast; 

besluit: 

de Zienswijze Binnenweg 10, Drempt gegrond te verklaren en de agrarische bestemming 
ongewijzigd te laten. 

Hengelo Gld., 28 juni 2012 
Fractie Gemeentebelangen Bronckhorst 
Evert Blaauw 

Fractie GroenLinks 
Max Noordhoek 

Fractie D'66 
Johanna Prick 

Beslissing raadsvergadering d.d. 28 juni 2012 
Met algemene stemmen wordt het amendement aanvaard, -^tr/fe—-., 



X 
gemeente Bronckhorst 

8-3 

Amendement 

Voorstel no.: 120628/8 
Agendapunt: 8 

Onderwerp: bestemmingsplan buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel, 
(Zienswijze: Voortseweg 3/3A Toldijk) 

De gemeenteraad van Bronckhorst in vergadering bijeen op 28 juni 2012, overwegende dat: 

door de heer Eskes naast een katten- en hondenpension, ook een paardenpension exploiteert; 
het paardenpension al meer dan 10 jaar een nevenactiviteit is; 

voor eerdergenoemde activiteiten op het perceel Voortseweg 3/3A te Toldijk in 2011 voor het 
hebben van een dierenpension een milieuvergunning is afgegeven; 

besluit: 

de zienswijze van de heer Eskes op dit onderdeel alsnog gegrond te verklaren en in artikel 10, 
lid 10.1, sub 10.1.2 onder a, omschrijving (sm-6) specifieke vorm van maatschappelijk 6) 
"katten- en hondenpension" te wijzigen in "dierenpension". 

Hengelo Gld., 28 juni 2012 

Fracties van W D en CDA 

Beslissing raadsvergadering d.d. 28 juni 2012 
Met algemene stemmen wordt het amendement aanvaard. 
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memo   
   
aan : Wethouder Spekschoor 
kopie aan :  
van : Peter Roerdink 
datum : 21 juni 2012 
onderwerp : Vragen insprekers RTG 13 juni 2012 inzake bplan bgb SHK  
 
 
 
1. Binnenweg 10, Drempt. (inspreker fam. ter Horst):  
Antwoord van de zienswijze blijft onveranderd: Onder de agrarische bestemming was de 
opslag van caravans, old timers en luxe auto’s tot 350 m2 bij recht een nevenactiviteit. Nu 
de agrarische bedrijfsvoering is gestopt wordt deze opslagactiviteit een hoofdactiviteit. Dit 
kan met een wijzigingsbevoegdheid worden geregeld maar daarvoor is verevening vereist. 
Hiervoor heeft men verschillende mogelijkheden. 
 
Conclusie: 
1. verevening is vereist 
2. Raadsvoorstel blijft ongewijzigd. 
 
 
 
2. Zwarte Schaar. (inspreker dhr. Takkenkamp)  
Deze camping ligt in Doesburg en Bronckhorst. Aansluitend ten zuiden van deze camping 
ligt camping IJsselstrand.  
 
Doesburg 
Uit navraag bij de RO-afdeling van de gemeente Doesburg bleek dat deze gemeente in 
het verleden mede vanwege de natuurwaarden, aan de buitendijkse percelen een 
agrarische bestemming gaf. Sinds vele jaren werden deze gronden in de periode maart-
oktober echter voor buitendijks kamperen gebruikt, d.w.z. in strijd met het 
bestemmingsplan. De gemeente Doesburg trad daar niet tegen op. De gemeente 
Doesburg heeft deze situatie doorbroken door in het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied de bestemming recreatie op te nemen. De campinghouder heeft op verzoek 
van de gemeente laten onderzoeken wat de effecten van het buitendijks kamperen is op 
de flora- en fauna en de resultaten zijn vastgelegd in het rapport ; ‘Effecten van buitendijks 
kamperen op camping IJsselstrand’, opgesteld in juni 2009 door onderzoeksbureau Viridis 
in opdracht van Van Gent Van der Reest adviseurs.   
 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Doesburg’ zijn de buitendijkse percelen van 
camping Het Zwarte Schaar en IJsselstrand voorzien van een recreatieve bestemming. Op 
delen ervan mag gekampeerd worden. 
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Bronckhorst 
  
A. Recreatieve bestemming is obv van genoemd rapport ook voor het buitendijks gelegen 
deel in Bronckhorst mogelijk  
Aangezien in het genoemde rapport ook de buitendijks gelegen percelen op Bronckhorster 
grondgebied zijn onderzocht en de gevraagde activiteiten wellicht als minder intensief zijn 
aan te merken dan kamperen, en deze activiteitenvóór 2005 al plaatsvonden, is het 
mogelijk deze gronden nu een recreatieve bestemming te geven tbv een zon-, speel- en 
ligweide en zonnestrand. Met een aanduiding ‘specifieke vorm van verblijfsrecreatie’ 
worden geregeld dat het gaat om de genoemde zonneactiviteiten in de periode maart-
oktober.   
 
B. Mening provincie 
De RO medewerker van de provincie geeft aan dat de bestemming recreatie denkbaar is 
maar dat rekening moet worden gehouden met de Natuurbeschermingswet. De 
vergunningverlener van de provincie zegt daarover de overgang naar een bestemming 
recreatie nu enig juridisch risico met zich meebrengt. In het beheerplanproces zullen de 
zon-, speel- en ligweide en zonnestrand-activiteiten getoetst moeten worden (want andere 
activiteit dan kamperen). Indien daaruit blijkt dat ze negatieve effecten veroorzaken is een 
Nbw-vergunning vereist en op voorhand is niet zeker dat deze dan ook kan worden 
verleend. Dan is opnieuw een habitattoets voor deze activiteiten vereist. 
Beter is het om eerst zekerheid te hebben over de inpasbaarheid van de voorgestelde 
activiteiten in de beheerplannen en dan pas over te gaan op een recreatieve bestemming. 
 
C. Een recreatieve bestemming buitendijks past niet binnen ons beleid. 
1. Tot nu toe heeft de gemeente Steenderen en Bronckhorst altijd vastgehouden aan het 
weren van intensieve recreatie op de kwetsbare buitendijkse gronden in dit gebied langs 
de IJssel. Zoals ons antwoord op de zienswijze ook aangeeft: In het vigerende plan uit 
1993 heeft dit perceel de bestemming rivierzone en is o.a. bedoeld voor dagrecreatief 
medegebruik waaronder wordt verstaan vormen van rustige dagrecreatie zoals vissen, 
wandelen en fietsen. In dit nieuwe plan nemen wij dit over. Dit geldt voor alle buitendijkse 
percelen langs de IJssel. Zo wordt bv. ‘het gat van Kraayenvanger’ ook niet recreatief 
gebruikt.  
Het bedoelde buitendijkse perceel maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied en is 
binnen de bestemming agrarisch met waarden Landschap en Natuur mede bedoeld voor 
behoud, herstel en ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden binnen de EHS. 
Intensieve dagrecreatie vanuit het recreatiecentrum is niet gewenst. Ook al wordt 
aangetoond dat intensievere vormen van recreatie op de buitendijkse percelen haalbaar 
zijn (lees:geen negatieve invloed op de flora en fauna, habitat) , wij willen vasthouden aan 
het extensieve gebruik ervan.  
 
2.  Volgens onze Recreatienota liggen de uiterwaarden langs de IJssel in zone 1. Dit zijn 
gebieden met een grote landschappelijke openheid en de uiterwaarden hebben primair 
een functie van waterberging. In de zone 1- gebieden heeft het behoud van rust, de 
bestaande natuurwaarden en openheid prioriteit en geldt een zeer terughoudend beleid. 
De Recreatienota geeft verder voor ‘bestaande verblijfsrecreatieterreinen die als zodanig 
zijn bestemd’ aan, dat een uitbreiding van het terrein alleen tot de mogelijkheden behoort, 
mits deze niet plaatsvindt in de Ecologische Hoofdstructuur. Het bedoelde terrein ligt in de 
EHS. 
 
3. In het in mei 2012 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Dorado Beach is m.u.v. 
de bestaande jachthaven en speelvoorziening het buitendijks terrein als natuur (niet als 
recreatie) bestemd. De gemeente dient deze lijn vast te houden. 
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Conclusie: 
1. De agrarische bestemming blijft gehandhaafd. 
2. Raadsvoorstel blijft ongewijzigd. 
 
3. Lamstraat 25, Toldijk (Dhr Van Woerden namens fam. Schieven) 
Dhr van Woerden stelt dat de bestemming wonen voor de vml 2e bedrijfswoning het bedrijf 
beperkt in haar ontwikkeling omdat geen gehoor wordt gegeven aan het bewaken van een 
minimale afstand tot gebouwen van 25 m uit de Wet geurhinder en veehouderij. Dit is 
correct. Wij hebben op grond van dezelfde wet de minimale afstand van 50 m 
aangehouden voor een rundveehouderij tot het  dichtsbijzijnde geuremissiepunt. Dit is ook 
correct maar daarnaast moet ook aan die 25 m worden voldaan. De Wet 
plattelandswoning biedt voor dit soort gevallen een oplossing maar deze is nog niet door 
de eerste kamer behandeld. Hierop vooruitlopen is niet verstandig omdat de gemeente er 
mogelijk voor kan kiezen op grond van deze wet met een parapluherziening dit soort 
woningen als zodanig te bestemmen. De bestemming voor deze woning wordt daarmee 
teruggezet naar agrarisch.  
 
Voor de bestaande caravanstalling als nevenactiviteit blijft antwoord 3 uit de 
zienswijzenotitie onveranderd. De bestaande omvang van de caravanstalling is niet 
vergund. Verevening blijft vereist. 
 
Conclusie: 
1. De bestemming wonen voor de 2e bedrijfswoning wordt gewijzigd in bestemming  
    agrarisch; Raadsvoorstel wordt hierop gewijzigd. 
2. De verevening voor de caravanstalling blijft vereist; raadsvoorstel blijft op dit punt  
   ongewijzigd. 
 
 
4. Voortseweg 3/3a Toldijk  (Dhr Van Woerden namens Eskes) 
In 2010 werd door ons geoordeeld dat het honden- en kattenpension met deze 
actualisering zou worden meegenomen omdat deze al 10 jaar bestaat en wij als gemeente 
daar nooit op gehandhaafd hebben. Enkele paarden mogen hobbymatig worden gehouden 
en heeft dhr Eskes ook altijd gehad. Voor het stallen van pensionpaarden is nooit een 
toezegging gedaan en vraagt om verevening.  
 
De bebouwing bedraagt 1940 m² in plaats van 1512 m².  Het verschil is vergunningsvrij 
gebouwd. 
 
De bestemming is op grond van de SVBP 2008  ‘maatschappelijk’. Dit blijft onveranderd. 
 
Conclusie: 
In de tabel 10.1.2a  bij ‘sm-6’: 
1. wordt de bebouwde oppervlakte 1940 m²  i.p.v. 1512 m² 
2. blijft de omschrijving ‘honden- en kattenpension’ ongewijzigd 
3. blijft het aantal bedrijfswoningen 2   
4. is voor een paardenpension verevening vereist 
5. wordt het raadsvoorstel ten aanzien van punt 1 gewijzigd. 
 
 
5. Emmerweg 12, Steenderen, dhr Breukink: 
Inmiddels heeft de heer Breukink naar aanleiding van de Rondetafelgesprekken van 13 
juni jl. een brief met bijlage overhandigd. Daarin wordt aangegeven de reden van het niet 
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doorzetten van de bestemmingsplanprocedure voor uitbreiding van het bedrijf. De inhoud 
van deze brief leidt niet tot wijziging van het antwoord op zijn zienswijze.  De vergroting 
van de visvijvers en andere  wensen betreffen planologisch een nieuwe ontwikkeling welke 
niet in deze actualisering worden meegenomen.  
 

Conclusie 
Raadsvoorstel blijft ongewijzigd. 
 
6. Rijksweg 42, Drempt, dhr Jolink 
De heer Jolink pleit voor het niet opnemen van de dubbelbestemming Waterstaat-
Waterstaatkundige functie op de bedrijfspercelen omdat dit de bedrijfsontwikkeling 
belemmert. Op de bedoelde gronden mogen namelijk geen gebouwen worden gebouwd. 
Zoals we in ons antwoord op de zienswijze hebben laten weten wordt om deze reden art 
31 herschreven op de wijze zoals voorgelegd aan de raadsleden. Met dit herschreven 
artikel wordt het mogelijk het bedrijf uit te breiden.  
 
Conclusie 
Raadsvoorstel blijft ongewijzigd. 
 
7. Hoefkensestraat 16a, Drempt. Dhr Berendsen. 
Ons antwoord op de zienswijze blijft overeind met de aanvulling dat sloop ook eventuele 
op andere locaties kan worden gezocht of dat een andere vereveningsvorm wellicht ook 
mogelijk is. Dit zal moeten worden bekeken als de aanvraag wordt ingediend. 
 
Conclusie 
Raadsvboorstel blijft ongewijzigd. 
 
8. Burg. Vrijlandweg 1, Hoog-Keppel, Dhr Boeve 
Ons antwoord op de zienswijze blijft onveranderd. 
 
Conclusie 
Raadsvoorstel blijft ongewijzigd. 



Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel
RESPONSNOTA ZIENSWIJZEN

nr. Betreft Locatie Zienswijze Reactie gemeente Wijziging bij vaststelling

62928 auto- en caravan-

stalling en - 

opslag

Binnenweg 10, 

Drempt

Verzoek om de auto- en caravanstalling en opslag 

in schuren te behouden. Verbouw van 

varkenschuren tot stalling is in 2004 vergund.

De agrarische bedrijfsvoering is al een aantal jaren beëindigd. In de voormalige varkensschuur 

die, met vergunning in 2004, is omgebouwd tot berging vind  caravanstalling met een oppervlak 

van 363 m2 plaats. Ook worden op het perceel  oldtimers en luxe auto's opgeslagen. De opslag 

van caravans kon onder de agrarische bestemming bij recht toegestaan worden. Nu de 

agrarische bestemming is komen te vervallen kan opslag alleen worden vergund door gebruik 

te maken van de wijzigingsbevoegdheid waarbij o.a. sloop van gebouwen als verevening is 

vereist. Zolang verevening niet heeft plaatsgevonden/is vastgelegd kan dit verzoek niet met 

deze actualisatie worden meegenomen. De bestemming wonen blijft staan.

nee

62979 (recreatie) 

woning 

Beukenlaan 8a

Beukenlaan 8a, 

Baak

Verzoek om het pand te bestemmen als wonen ipv 

de bestemming Recreatie omdat men er straks wil 

gaan wonen.

Beukenlaan 8a staat bij de gemeente bekend als Schooldijk 2 en heeft de recreatieve 

bestemming gekregen omdat deze reeds 20 jaar als vakantie-woning wordt gebruikt (door 

bezwaarmaker bevestigd). Op dit adres zijn geen personen ingeschreven. De vigerende 

bestemming is burgerwoning en staat op de CBS lijst als woning genoteerd. Het handhaven 

van de bestemming wonen is daardoor mogelijk. Verzoek wordt gehonoreerd. Wij merken 

tevens op dat het gebouw wel moet voldoen aan de eisen van de technische bouwregelgeving.

Op verbeelding wordt bestemming 'Recreatie - 

Recreatiewoning' omgezet naar 'Wonen'.

63043 Woon en 

bedrijfsbestemm

ingen

Jonker Emilweg 

1,3,5,7,9 en 11

Nogmaals het verzoek om de juiste bestemmingen 

aan het comlex 't Mulra toe te kennen. Een 

woonbestemming voor de objecten 1,3,5 en 7 en 

een bedrijfsbestemming voor het object 9 en 11.

Opmerking is correct. De nrs 9 en 11 krijgen bedrijfsbestemming. Bestemmingsvlak bedrijven aanpassen conform 

kaartje. In tabel van art. 6.1.2 onder sb-52 wordt 

naast huisnummer 9 ook nummer 11 vermeld.

63098 Agrarische 

bestemming 

buitendijks 

perceel langs 

camping

Recreatie- en 

watersportcentru

m Camping Het 

Zwarte Schaar

De strook perceel dat buitendijks langs de camping 

ligt is in het ontwerpplan Agrarisch bestemd. De 

daarin opgenomen bestemmingsomschrijving 

extensief recreatief medegebruik (fietsen, 

wandelen en vissen) is te beperkt want 

dagrecreatie als speel- en ligweide, zonneweide en 

zonnestrand horen daar op zijn minst ook bij. 

Anders zorgen voor continuiteit van het 

recreatiecentrum.

In het vigerende plan uit 1993 heeft dit perceel de bestemming rivierzone en is o.a. bedoeld 

voor dagrecreatief medegebruik waaronder wordt verstaan vormen van rustige dagrecreatie 

zoals vissen, wandelen en fietsen. In dit nieuwe plan nemen wij dit over. Het buitendijkse 

perceel maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied en is binnen de bestemming agrarisch 

met waarden Landschap en Natuur mede bedoeld voor behoud, herstel en ontwikkeling van 

landschaps- en natuurwaarden binnen de EHS. Intensieve dagrecreatie vanuit het 

recreatiecentrum conflicteert met dit doel. Overigens is de definitie van extensief recreatief 

medegebruik niet limitatief en kunnen activiteiten als ligweide, zonneweide en zonnestrand 

hieronder worden geschaard mits extensief (niet bedrijfsmatig) toegepast. De agrarische 

bestemming blijft ongewijzigd.  

nee

63215 Woonbestemmi

ng

Beukenlaan 4 en 

6

In het ontwerpbestemmigsplan is aan beide 

percelen de woonbestemming toegekend. Op 

Beukenlaan 4 is echter Stichting 

Landschapsexploitatie gevestigd (kantoor, 

werkplaats en opslag). In de tasloods naast perceel 

Beukenlaan 6 staan landbouwwerktuigen. Verzoek 

om beide percelen te bestemmen als Agrarisch

In vigerend bestemmingsplan buitengebied Steenderen 1993-2000 hebben deze adressen 

weliswaar een agrarische bestemming maar er is geen milieuvergunning dan wel een melding 

Wet milieubeheer voorhanden. Het bouwdossier laat voor nummer 4 zien dat er altijd is 

gebouwd tbv wonen en voor nummer 6 is in 1974 voor het laatst een bouwvergunning verleend 

tbv een agarische activiteit. De aanwezigheid van een kantoor, werkplaats en de opslag van 

bestrijdingsmiddelen en enkele landbouwwerktuigen ten behoeve van de stichting 

Landschapsexploitatie rechtvaardigen geen agrarische bestemming. Wel regelen wij het 

bestaande gebruik van de bijgebouwen voor dit doel als een specifieke vorm van wonen. 

Daartoe passen wij de in artikel 17.1.2. reeds opgenomen specifieke vorm van wonen-2 aan 

door naast de opslag voor boten en watersportbenodigdheden op Beukenlaan 6 - 8 ook de 

opslag van landbouwwerktuigen en werkplaats tbv Beukenlaan 4 op te nemen. De twee 

gescheiden bestemmingsvlakken worden hiervoor samengevoegd tot één vlak. Daarmee is het 

huidige gebruik geregeld. 

verbeelding: bestemmingsvlakken Beukenlaan 4 en 

Beukenlaan 6-8 samenvoegen tot één vlak. 

Hierop aanduiding sw- 2 van toepassing laten zijn.. 

Maatvoering, symboolcode s119 wijzigen in 'aantal 

wooneenheden: 3'.

regels: art 17.1.2.: sw-2 herschrijven door nummer 4 

toe te voegen in kolom adres, in kolom nevenactiviteit 

toevoegen opslag landbouwerktuigen, werkplaats, 

kolom totale maximale toegestane gebruiksoppervlak 

wordt 500 m2. Het aantal woningen wordt 3.

63283 bebouwingdgroo

tte

Molenweg 38 

DREMPT

In het ontwerpbestemmingsplan is niet de juiste 

bebouwingsgrootte opgenomen. Verzoek deze aan 

werkelijke situatie aan te passen (ca. 4300 m2)

Opmerking is correct. Garvo en gemeente komen bij nader inzien uit op 3720 m² Plan wordt op 

dit punt aangepast.

Aanpassen oppervlak in tabel art. 6.1.2 bij sb-39. 

Uitbreidingsopp. wordt 372 m²



63380 aantal woningen Hoogstraat 28 en 

28a

In het ontwerpbestemmingsplan is op het perceel 

slechts 1 woning ingetekend, terwijl de feitelijke 

situatie als sinds 1992 2 woningen is. 

In het vigerend plan uit 1993 is Hoogstraat 28 bestemd als één woning. De in 1976 vergunde 

schuur is nadien zonder een bouwvergunning omgebouwd tot een woonobject. De bewoner 

staat vanaf 1992 ingeschreven op Hoogstraat 28 en geeft aan in ieder geval vanaf 1994 de 

voormalige schuur te bewonen. Dit is vóór het moment dat het ontwerp van het vigerende plan 

in november 1996 ter visie werd gelegd. Daardoor valt het gebruik van deze schuur als woning 

onder het overgangsrecht. Het huisnummerbesluit van 28a tbv de omgebouwde schuur dateert 

van 15-4-2011. De BAG kent naast nr 28 ook 28a als  verblijfsobject / woning.  Gelet op het 

langdurige feitelijke gebruik voegen wij een extra woning toe aan dit bestemmimngsvlak dat 

kadastraal niet is gesplitst.

Op verbeelding de aanduiding 'aantal 

wooneenheden: 2' opnemen.

63381 Gastenverblijf 

tbv dietiste

Bakermarksedijk 

15 en 15 a Baak

Verzoek om de functie gastenverblijf toe te voegen 

aan de bestemming. Dit verblijf is gerealiseerd om 

de doelgroep voor enkele dagen bijeen te brengen 

voor een trainingsprogramma. Bereidt tot het 

leveren van een vereveningsbijdrage.

In het gebouw van 130 m² dat momenteel vergund is voor opslag en praktijkruimte willen 

verzoekers de opslaggedeelte gaan benutten als gastenverblijf tbv van de praktijk. Deze 

wijziging betekent een uitbreiding van de nevenactiviteitfuncties. De hoofdbestemming blijft 

wonen omdat meer dan 50% van de bebouwing voor het woondoel wordt gebruikt. 

Functiewijziging naar een extra nevenactiviteit is mogelijk indien de woonbestemming een 

voormalig agrarisch bedrijf is. Dit is hier niet het geval. Een vorm van verevening is vereist. Dit 

verzoek is een nieuwe ontwikkeling die niet met deze actualisering wordt meegenomen. 

nee

63382 bouwblok Covikseweg 1a 

Steenderen

Er zijn concrete plannen (binnen 2 jaar) om het 

melkveebedrijf uit te breiden. Het ingetekende 

bouwblok loopt niet parallel met de bestaande stal. 

Gewenst is om het bouwblok over de volle lengte 

naast de stal minimaal 20 meter breed moet zijn en 

zeker parallel moet lopen.

Het betreft een uitbreiding van 1,26 ha naar 1,33 ha.en blijft onder de 1,5 ha. Bestaande 

rechten in de omgeving worden gerespecteerd. Het verzoek wordt gehonoreerd.

ja, zie kaart

63385 praktijkruimte / 

woonruimte

Toldijkseweg 24a 

Steenderen

In het ontwerpbestemmingsplan is het pand 

Toldijkseweg 24a bestemd als praktijkruimte. Dit is 

echter al 15 jaar in gebruik als woonruimte. 

Verzoek om dit ook dusdanig in het 

bestemmingsplan op te nemen

In het ontwerpbestemmingsplan is Toldijkseweg 24a niet bestemd als praktijkruimte maar is in 

eerste instantie samen met nummer 24 beoordeeld als één dubbelbewoonde woning. De 

voormalige praktijkruimte staat immers niet in open verbinding met het woonhuis nr 24 en  

planologische splitsing tot een zelfstandige woning heeft nooit plaatsgevonden.  Op 18 

augustus 2008 is een huisnummerbesluit in werking getreden waarbij aan de voormalige 

praktijkruimte huisnummer nummer 24 a is toegekend. In dit besluit is vermeld dat het een 

nieuw verblijfsobject voor wonen betreft. Vanaf 2000 wordt de voormalige praktijkruimte  

bewoond. Volgens de Basisadministratie Adressen en Gebouwen is sprake van een 

verblijfsobject voor wonen. Om met deze administartie in de pas te lopen nemen wij op de 

verbeelding voor het hoofdgebouw dat bestaat uit nummers 24 en 24a de aanduiding 2 

wooneenheden op. 

Verbeelding, opname aanduiding 'aantal 

wooneenheden: 2'.

63398 

en 

64628

Behoud 

agrarische 

bestemming

Broekstraat 1 

Baak

Verzoek de agrarische bestemming te behouden. 

Vanaf 1 januari 2013 wordt gestopt met de 

varkenshouderij, de akkerbouw blijft voorlopig 

echter als inkomstenbron aanwezig.

Op dit perceel waar op 1 januari 2013 wordt gestopt met de varkenshouderij worden nu al geen 

dieren meer gehouden. Zodoende is alleen sprake van akkerbouw. Rondom de vml 

varkenshouderij aan de Broekstraat 1 is 4,65 ha aan akkerbouwgrond voorhanden ten behoeve 

van korrelmaïs en 0,4 ha aan huiskavelgras. Maximaal komt dit komt neer op 2,9 NGE. 

Daarmee wordt niet voldaan aan de vereiste 9 NGE dat in de nota van uitgangspunten van dit 

plan wordt aangehouden om een agarische bouwblok te behouden. Bestemming wonen blijft 

ongewijzigd.

nee



63430 bouwvlakken, 

bouwhoogte, 

vormwijziging 

bouwvlak, 

mestopslag 

archeologie, 

bedrijfswoningen

Buitengebied 1) voorstel om d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid 

een bouwvlak te kunnen verruimen naar 2,5 ha 

waarbij max. 1,5 ha beschikbaar is voor gebouwen   

2) Voor moderne stallen in de melkveehouderij is 

een min bouwhoogte van 12 meter en goothoogte 

van 7 meter noodzakelijk.    3) B en w zijn bevoegd 

om de vorm van het bouwvlak te wijzigen. Deze 

regeling biedt vanwege de bepaling dat er een max 

is van 1,5 ha geen uitkomst voor bedrijven die nu al 

groter zijn. 4) Verwacht wordt dat veehouders 

steeds vaker mest moeten opslaan in silo's. Deze 

moeten binnen het bouwvlak, maar deze bieden 

hiervoor onvoldoende ruimte. Daarom het verzoek 

om met een omgevingsvergunning mogelijk te 

maken dat mestsilo's buiten het bouwvlak kunnen 

worden toegestaan. 5) Het is niet zinvol om binnen 

de agrarische bouwvlakken een archeologische 

waarde toe te kennen omdat de grond veelal reeds 

geroerd is. 6) U heeft aangegeven niet te kunnen 

anticiperen op toekomstig beleid ten aanzien van 

woningen op het platteland. Nogmaals een verzoek 

om dit toch te doen.

Deze punten zijn door LTO reeds ingebracht als inspraak op het voorontwerpplan. Zie onze 

beantwoording ervan in bijlage 9 van het ontwerpplan.

Specifiek voor punt 1 geldt nog dat de raadscommissie beleidsontwikkeling tijdens een 

discussie over de grootte van agrarische bouwblokken heeft aangegeven dat een verzoek om 

vergroting van het agrarisch bouwblok groter dan 1,5 ha aan de raad zelf dient te worden 

voorgelegd voor besluitvorming. Dit betekent dat hiervoor een herziening van het 

bestemmingsplan nodig is/blijft. 

Ten aanzien van punt 3: Wij zullen onze afwijkingsbevoegdheid om het bouwvlak van vorm te 

veranderen ook doen laten gelden voor bestaande grondgebonden bedrijven waarvan het 

bouwvlak reeds groter is dan 1,5 ha. Intensieve veehouderij blijft hiervan uitgesloten.

6. Wij kunnen niet anticiperen op de toekomstige regeling plattelandswoningen. Deze regeling 

dient daartoe eerst in werking te zijn.

aanpassing artikel 3.8.1., 4.8.1 en 5.8.1

63454 te weinig m2 aan 

bedrijfsopppervl

ak

Zutphen 

Emmerikseweg 6 

TOLDIJK

Er is slechts 47m2 voor de kapperszaak 

aangegeven dit moet 80m2 zijn. Verzoek dit aan te 

passen in artikel 6 Bedrijf.

Opmerking correct. Het oppervlak bedraagt in werkelijkheid 78 m² tabel artikel 6.1.2. onder sb-21 aanpassen naar 78 

m² met een uitbreidingmogelijkheid van 16 m²

63455 Bouwperceel Voortseweg 6/8 

en 11/11a 

TOLDIJK

Er vinden al jaren agrarische activiteiten plaats 

buiten de thans ingetekende bouwpercelen, zoals 

een gierkelder, mestopslag, opslag hooi en stro, 

stalling van landbouwvoertuigen en machines. 

Daarnaast ontbreekt op de plankaart een 

bouwwerk en het gebied waar de scharrelkippen 

rondlopen. Dit behoort ook tot het argrarische 

bouwperceel. Bovendien staat er in dit gebied een 

loods voor de stalling van machines en berging van 

pluimvee. Het bouw perceel Voortseweg 11 /11a is 

aan de oostzijde te krap ingetekend waardoor de 

aanwezige gierkelder uit het bouwblok ligt.

Overeenkomstig het collegebesluit van 30 augustus 2011 zijn de agrarische bouwpercelen 

Voortseweg 6-8 en Voortseweg 11-11a gekoppeld opgenomen in het ontwerp. Hierdoor is er 

voldoende ruimte om mest, stro en landbouwvoertuigen op te slaan, ook in gebouwen. In het 

vigerende bestemmingsplan zijn de bouwblokken niet fysiek op de kaart maar verbaal in de 

regelsopgenomen. Wel kan tegemoet worden gekomen aan aanpassing van de bouwvlokken 

omdat bij Voortseweg 11/11a een gierkelder niet in het bouwblok ligt en bij Voortseweg 6-8 de 

oppervlakte van het bouwvlak niet wijzigt. Deze vormverandering heeft geen gevolgen voor de 

bestaande rechten van de in de directe omgeving gelegen bedrijven en woningen. Verbeelding 

wordt aangepast

Verbeelding, zie kaartje, 

63457 bouwblok Walterslagweg 2 

Baak

Ondanks de verbeterde weergave n.a.v. de 

inspraakreactie zit er nog een onvolkomendheid in. 

Aan de noordzijde v/h bouwblok zijn voeropslagen 

gesitueerd. Hiervoor wordt uitbreiding voorzien om 

aan de westkant van de bestaande opslagen een 

sleufsilo aan te leggen. Dit is reeds kenbaar 

gemaakt. Plan is om deze opslag binnen enkele 

jaren te realiseren. Verzoek om de kavel hierop 

aan te passen. (AMVB tekening bijgevoegd)

De in 2008 ingediende melding ogv het Besluit landbouw (Wet milieubeheer) leidt niet 

automatisch tot vertaling in het bestemmingsplan. De gevraagde uitbreiding bedraagt ongeveer 

1235 m2. Om niet de 1,5 ha te overschrijden is met de indiener van de zienswijze 

overeengekomen het bouwblok aan de zuidwestzijde ter compensatie van de extra ruimte voor 

de sleufsilo te verkleinen met 38 bij 32 = 1216 m2. Deze vormverandering heeft geen gevolgen 

voor de bestaande rechten van de in de directe omgeving gelegen bedrijven en woningen. 

Bouwblok wordt aangepast

verbeelding,  zie kaart

63459 beschrijving 

bedrijf

Beekstraat 1 Verzoek om onder artikel 6 Bedrijf de 

bestemmingsbeschrijving aan te passen / aan te 

vullen. Voorkeur voor het benoemen van de twee 

bedrijven op de goede adressering en met de 

specifieke beschrijving van de aard van de 

bedrijvigheid. (zie brief voor precieze omschrijving) 

(LETO Techniek en Handelsonderneming B.H.G. 

Leferink BV)

In het ontwerp-bestemmingsplan is enkel het bedrijf van de handelsonderneming vastgelegd. 

Omdat feitelijk ook LETO op dit terrein haar werkzaamheden uitvoert welke passen in de 

gegeven bestemming voor deze locatie, splitsen wij het bestemmingsvlak. Het bedrijf krijgt een 

eigen bestemmingsvlak met een specifieke omschrijving en  aanduidingsnummer in tabel art 

6.1.2a. De omschrijving gaat luiden 'het bewerken van metaal tbv de productie van 

motorchassis en crossmotorenonderdelen'. Onder adres vermelden wij Beekstraat 1 en 1a. De 

oppervlakte bedrijfsbebouwing bedraagt daarvoor  432 m2 en er staat 1 bedrijfswoning. Wij 

wijzen reclamant erop dat een melding in het kader van de Wet milieubeheer nodig is en dat hij 

het met hem overeengekomen bodemonderzoek en een eventuele bodemsanering van het 

zuidelijkgelegen perceel R 70 ter hand neemt.

tabel artikel 6.1.2. onder sb-nummer  toevoegen met 

bedrijfsomschrijving.



63483 Nevenactiviteit 

camping

Lankhorsterstraat 

34 Wichmond

De gemaakte afspraken uit 2007 (ten aanzien van 

recreatieve bestemming) dienen gerespecteerd te 

worden. Verzoek deze zodanig in het plan te 

verwerken.

Op 7 november 2007 heeft u een ondernemersplan ingediend met daarin de doelstelling uw 

minicamping “De Warnstee” van 15 staanplaatsen uit te breiden naar 30 en een gedeelte van 

de schuren om te bouwen tot 5 logiesappartementen. Met toepassing van het 

functieveranderingsbeleid hebben wij op 4 maart 2008 hieraan onze principe-medewerking 

verleend onder voorwaarde van o.a. de sloop van 288 m² aan bedrijfsgebouwen.Met een 

vrijstellingsprocedure art.19,1 WRO zou uw voornemen worden gerealiseerd. Omdat er met u 

geen overeenstemming is verkregen over de sloop en de vrijstellingsprocedure nooit is 

opgestart kunnen wij niet anders dan de feitelijke situatie in dit plan vastleggen. Bestemming 

blijft ongewijzigd. 

nee

63569 Uitbreiding 

Dorado Beach

Capellegoedweg 4 

Olburgen en 

omgeving

Verzoek om de beoogde uitbreiding van Dorado 

Beach niet op te nemen in het bestemmingsplan. In 

de reactie op de inspraak is aangegeven dat dit 

gebeurd als het bestemmingsplan Dorado Beach 

eerder is vastgesteld dan het bestemmingsplan 

SHK. In het gebied geldt in dit bestemmingsplan 

recreatiezone 2, hierdoor krijgen recreatiebedrijven 

alle ruimte en wordt de woonomgeving en 

woongenot aangetast.

Plan Dorado Beach is nog niet vastgesteld/onherroepelijk en blijft dus buiten de begrenzing van 

dit plan.

nee

63570 woonblok Wolfsstraat 4 

Baak

Tijdens inspraak verzoek gedaan voor aanpassing 

woonblok omdat dit niet overeenkomt met de 

realiteit. Verzoek om: 1) grens woonblok ten oosten 

/ achter de woning lijkt door de schuur van de 

buurman te lopen. Dit graag aanpassen.   2) 

Aanpassing begrenzing woonblok; graag 

begrenzing aanpassen zodat de grens gelijk loopt 

met de achterkant van de bestaande grote schuur 

en dit stuk aan de zijkant van het woonblok 

bijvoegen (ten westen van de schuur). De 

begrenzing ten westen van het bouwblok lijkt nu 

door de schuur heen te lopen, in elk geval heel 

krap er om heen. (zie tekening)

1 en 2. Grens loopt niet door gebouwen heen en volgt de kadastrale grens. Een luchtfoto geeft 

altijd marginale afwijking vanwege genomen zichthoek. Duidelijk is dat kadastrale grens hier bij 

twijfel leidend is. 2.Het bouwblok is aan de westzijde erg krap ingetekend vergeleken met de 

bestaande situatie. Omdat de grond aan de westzijde in eigendom is van verzoeker kan het 

bouwblok aan die zijde over een lengte van 53 m en een breedte van 5 m = 265 m2 worden 

vergroot. Het achterste gedeelte van het bouwblok kan ongewijzigd worden gelaten. Indien het 

dierenverblijf niet vergunningsvrij zal kunnen worden gebouwd dan dient verzoeker er rekening 

mee te houden dat een bouwvergunning niet zonder meer wordt verleend. Dit omdat de locatie 

geen voormalig agrarische bedrijf is en er al meer dan 200 m² aan bijgebouwen aanwezig is. 

Voor een dierenverblijf zal in dat geval dus eerst m² aan bebouwing moeten worden gesloopt. 

Wij passen het bouwblok aan.

Verbeelding, zie kaartje.

63572 

en 

63588

aantal woningen Landlustweg 25-

27 Steenderen en 

Zutphen-

Emmerikseweg 

99-99a Baak

1. Landlustweg 25/27) Er wordt ter plaatse 1 

woning toegestaan terwijl er sprake is van 2 

adressen en 2 gescheiden woongedeelten. 

Verzoek beide woningen juist te bestemmen. Er 

staan verder diverse bouwwerken op het perceel. 

Het toegestane nevengebruik is beperkt tot 234m2 

hetgeen niet overeenkomt met het huidige en 

toegestane gebruik. Verzoek de oppervlaktes 

positief te bestemmen.  

1. In vigerend bestemmingsplan buitengebied Steenderen 1993 zijn op deze locatie 2 woningen 

bestemd. Een bouwvergunning voor een tweede woning is echter nooit verleend. Ditzelfde geldt 

voor de tuinkas, het hertenverblijf en een loods. Woningsplitsing heeft planologisch nooit 

plaatsgevonden. In zowel het GBA als in het BAG administratie is Landlustweg 27 niet 

voorhanden/niet bestaand. Een huisnummer 27 is niet toegekend. Ook het CBS kent nr 27 niet 

als woning. In de lijn met het ruimtelijke beleid ten aanzien van woningbouw en krimp 

bestemmen wij voor dit perceel één woning. Dit mede vanuit de constatering dat in al die tijd 

geen gebruik is gemaakt van de mogelijke bouwtitel voor een tweede woning. De hobbymatige 

agrarische activiteiten mogen voortgezet worden en hoeven niet apart te worden bestemd. Het 

plan blijft voor dit perceel ongewijzigd.  

nee

63772 

en 

63588

 2. Zutphen Emmerikseweg 99-99a) Er wordt aan 

dit perceel 1 (bedrijfs)woning toegestaan terwijl 

thans sprake is van twee adressen en twee 

gescheiden woongedeelten. Het gebruik van de 

(bedrijfs)woningen moet in ruimte zin kunnen 

worden voortgezet. Voorts staan verder diverse 

bouwwerken op het perceel. Het toegestane 

nevengebruik is beperkt tot 200m2 hetgeen niet 

overeenkomt met het huidige en toegestane 

gebruik. Verzoek de oppervlaktes positief te 

bestemmen. 

2. Het perceel Zutphen-Emmerikseweg 99 kende in het verleden ook nummer 99a. De 

bedrijfswoning werd tot 1998 dubbel bewoond .Nadien zijn de huisnummers samengevoegd tot 

nummer 99. Uit het bouwdossier blijkt dat de bestaande woning nooit is gesplitst. De woning 

wordt sinds 2008 niet bewoond. Volgens de BAG is het hoofdgebouw één object. In de lijn met 

het ruimtelijke beleid ten aanzien van woningbouw en krimp bestemmen wij voor dit perceel één 

woning. Dit mede vanuit de constatering dat al die tijd geen gebruik is gemaakt van de 

mogelijke bouwtitel uit het vigerende plan voor een tweede dienstwoning. De toegestane 200 

m². is excl het aantal m2 van de bedrijfswoning. Dit zullen wij expliciter in het plan vermelden. 

Het plan blijft voor dit perceel ongewijzigd: er is sprake van één bedrijfswoning.

Vermelden in regels bij bestemming bedrijf: 

toegestane m2 voor bedrijfsbebouwing is excl m2 

van de bedrijfswoning.



63573 opslagruimte Lamstraat 4 

Toldijk

Gelijk aan Inspraak: verzoek om 900 m2 

opslagruimte, verhuurd aan derden voor opslag 

van allerhande goederen, agrarisch materieel en 

watergerelateerd materieel te voorzien van een 

passende bestemming.

De opslag voor derden kan niet zonder meer worden vergund en valt niet onder het 

overgangsrecht. Nu de agrarische bestemming is komen te vervallen kan het voormalige 

agrarisch loonbedrijf van de functieveranderingsregeling gebruik maken waarbij verevening is 

vereist. Zolang verevening niet heeft plaatsgevonden/is vastgelegd kan dit verzoek niet met 

deze actualisatie worden meegenomen. De bestemming wonen blijft staan. 

nee

63574 bedrijfswoning, 

agrarische 

bestemming en 

caravanstalling

Lamstraat 25 

Toldijk

1) Verzoek om de tweede bedrijfswoning binnen 

het agrarische bouwvlak te brengen en niet de 

bestemming 'wonen' te geven.  2) bestaande 

paardenbak en voeropslag aan overzijde van de 

weg binnen het bestemmingsvlak van het agrarisch 

bedrijf te brengen of op andere wijze toe te staan. 

3) de bestaande nevenactiviteit 'caravanstalling (in 

de ligboxenstal) op te nemen in artikel 3.1.2. sub a 

1. De voormalige tweede bedrijfswoning wordt niet meer gebruikt voor het huisvesten van 

bedrijfspersoneel en er is geen vooruitzicht en, gezien de bedrijfsvoering met  caravanstalling, 

niet aannemelijk dat dit weer zal gaan plaatsvinden. De woning wordt daarmee als woning 

bestemd. 2. Wij brengen de bestaande voeropslag en paardenbak binnen het bouwblok omdat 

deze past binnen de vigerende plan uit 1993. Dit bouwblok wordt op de verbeelding met een 

koppelteken met het reeds ingetekende bouwblok verbonden met daarbij een aanduiding dat dit 

bouwblok enkel voor genoemde doelen mag worden gebruikt. 3. Het vigerende plan uit 1993 

laat met een vrijstelling caravanstalling toe tot 500 m2  Deze vrijstelling is echter niet verleend. 

Op grond van het bestemmingsplan buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel: 

functiewijziging (2009) kan bij een agrarisch bedrijf maximaal 350 m² aan nevenactiviteiten bij 

rechte worden toegestaan. Omdat het gebouw waarin caravanstalling plaatsvind groter is dan 

500m2 kan de caravanstalling in de voormalige ligboxenstal niet zonder meer worden ingepast. 

verbeelding: aanpassing bouwblok met opname 

aanduiding paardenbak en voeropslag, zie kaartje

De uitgevoerde landschappelijke aanpassingen hebben niet in overleg met de gemeente 

plaatsgevonden en zien wij daarom niet als een vorm van verevening om de stalling nu te 

legaliseren. De caravanopslag is een activiteit die apart beoordeeld dient te worden en niet 

meegenomen wordt binnen deze actualisering.

63576 bestemming, 

bedrijfswoningen

, oppervlakte

Voortseweg 3/3a 

Toldijk

1) De bestemming Maatschappelijk is geen juiste. 

Verzoek deze te wijzigen in Bedrijf. 2) De 

omschrijving is te beperkend, verzoek dit te 

wijzigen in bijvoorbeeld 'Dierenpension'. 3) Het 

aantal bestaande bedrijfswoningen is 2 

(Voortseweg 3 en 3a). 4)De bestaande oppervlakte 

aan bedrijfsgebouwen (excl woningen) circa 1940 

m2.

1. Wij volgen hier de lijn uit de RO standaarden 2008 (SVBP 2008) zoals dat bij de digitalisering 

van het bestemmingsplan buitengebied Zelhem ook is gedaan. Dierenpension is daarbij een 

maatschappelijke bestemming. 2. Wij handhaven de omschrijving 'Honden- en kattenpension' 

(ook maatschappelijke bestemming) omdat al meer dan 10 jaar bij ons bekend is dat die 

aanwezig is en wij hierover de toezegging hebben gedaan deze activiteiten bij de actualisering 

mee te nemen. Voor het uitbreiden met andere dierssoorten vragen wij verevening omdat dit 

een nieuwe ontwikkeling betreft. Zolang die niet heeft plaatsgevonden kan geen sprake zijn van 

de term 'dierenpension'. 3. De woning kent twee huisnummers en is in de Basisadministratie 

Adressen en Gebouwen als twee verblijfsobjecten met de functie wonen geregistreerd. Om in 

de pas te lopen met deze administratie nemen wij op de verbeelding de aanduiding 2 op. Dit 

staat voor maximaal twee wooneenheden. 4. Volgens ons bouwdossier bedraagt de 

bebouwingsoppervlakte excl. de woning 1587m2 waarbij een voormalig kippenhok van 28m2 is 

meegerekend. 

verbeelding: opnemen aanduiding 'aantal 

wooneenheden: 2'. 

regels: wijzigen oppervlakte in tabel 10.1.2 bij sm-6  = 

1587m2,

63577 nevenactiviteiten Emmerweg 12 

Steenderen

De reactie op de inspraakreactie is dat er geen 

nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Dit is 

onterecht. Het perceel maakt al deel uit van de 

recreatieve nevenfunctie en is landschappelijk 

ingepast. Dit was toegestaan op basis van het 

bestemmingsplan Buitengebied Steenderen 

1993.Verzoek om het veld alsnog aan de zuidzijde 

binnen het bestemmingsvlak voor nevenactiviteiten 

onder te brengen. Daarnaast wordt de omvang van 

visvijvers in het ontwerpplan beperkt tot 0,75 ha 

(was in het voorontwerp nog niet zo). De huidige 

omvang is al groter (circa 0,825 ha). Daarnaast 

moet een reële bedrijfstak enige uitbreidingsruimte 

worden geboden (past ook binnen het beleid). Er is 

een wens de vijvers te vergroten. Verzoek geen 

max oppervlak op te nemen of tenminste 1,2 ha 

toe te staan.

Het vigerende bestemmingsplan uit 1993 legt met een bestemmingsaanduiding vast dat sprake 

is van een forellenvijver in combinatie met een agrarisch bedrijf waarbij de bebouwde 

oppervlakte tbv de vijvers 100 m² mag bedragen en de omvang van de vijvers  0,75 ha mag 

zijn. Nadien zijn wij akkoord gegaan met een wateroppervlakte tot maximaal 0,76 ha.(brief van 

21 maart 2000). Het verzoek om een verhoging van het vijveroppervlak naar 1,2 ha betekent 

een nieuwe ontwikkeling welke wij hier niet meenemen. Aan het verzoek van 31 maart 2008 om 

o.a. vegroting van de visvijvers hebben wij weliswaar principe-medewerking verleend maar de 

procedure voor de benodigde  bestemmingsplan-herziening is door aanvrager niet opgestart/ is 

stopgezet. Omdat het veld aan de zuidzijde van het perceel in het plan 1993 agarisch is 

bestemd en het gebruik ervan als recreatieve nevenactiviteit (nog) niet vergund wordt deze 

nieuwe ontwikkeling hier niet bij het bestemmingsvlak getrokken. 

aanpassing tabel 4.1.2. onder sa-3: visvijver 0,76



63578 Bestemming 

Wonen

Bobbinkstraat 7 

Baak / Lamstraat 

17

Aan de locatie Lamsstraat 17 is de bestemming 

Wonen toegekend. Verzoek om de agrarische 

bestemming te behouden. De reactie van het 

college op de inspraak houdt geen stand. Er is 

geen sprake van een nieuwe ontwikkeling. Ook de 

stelling dat voor bedrijven met meerdere 

bedrijfslocaties enkel één bouwblok wordt 

toegekend is feitelijk onjuist. Dat de verhuur van de 

bedrijfswoning de agrarische bestemming 

tegenhoudt is ook onjuist. Feitelijk is het 

omgekeerd. Bovendien wordt dit binnenkort 

mogelijk met de Wet plattelandswoning.

Er is rondom Lamstraat 17, 9 NGE voorhanden aan landbouwgrond (vnm mais), staat in de 

Wet milieubeheeradministratie te boek een actief bedrijf en heeft in het vigerende plan een 

agrarische bestemming. Daarmee kan ogv de Nota van Uitgangspunten bij dit 

bestemmingsplande agrarische bestemming in principe worden toegekend . Dit betekent wel 

dat vooralsnog de bedrijfswoning niet verhuurd kan worden aan personen die niet werkzaam 

zijn op het bedrijf. Pas als de Wet plattelandswoning in werking is getreden wordt dit mogelijk.  

Wij nemen voor dit adres een agrarisch bouwblok op. 

agrarische bouwblok opnemen

63579 Medebestemmin

g Waterstaat

Rijksweg 42 

Drempt

Veroek om de gronden binnen de dijk rond het 

bedrijf te exclaveren (uitzonderen) van de 

medebestemming 'Waterstaat' 

Op de vigerende plankaart 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998' is de dubbelbestemming 

'Waterstaat-Waterstaatkundige functie' ook op deze wijze opgenomen. Wij wijken in het nieuwe 

plan niet af van bestaand beleid. In tegenstelling tot het vigerende plan ontbreekt in de regels 

van het ontwerp nog wel de mogelijkheid van b&w om met een omgevingsvergunning, gehoord 

het dagelijks bestuur van het waterschap, bouwwerken op te richten overeenkomstig de 

voorschriften van de ter plaatse geldende bestemmingen. Om de bedrijfsvoering niet onnodig te 

belemmeren nemen wij deze mogelijkheid alsnog op. De artikelen 31.2, lid b, c en d nemen wij 

daarin mee en worden zodoende herschreven. 

Regels art 31 herschrijven 

63581 Bouwblok Lamstraat 12 

Toldijk

Verzoek om het bouwblok recht op het gebouw te 

plaatsen en deze iets te veranderen zodat er naast 

de toegangsweg een ruimte van 33 meter is. De 

vergroting is minimaal. In bijgevoegde tekening is 

de wens ingetekend.

De vergroting van dit reeds volgebouwde bouwblok komt neer op ongeveer 846 m² en gaat 

daarmee van 1,41 naar 1,49 ha en blijft onder de 1,5 ha. Deze vormverandering heeft geen 

gevolgen voor de bestaande rechten van de in de directe omgeving gelegen bedrijven en 

woningen. Verzoek wordt gehonoreerd. 

Verbeelding,  zie kaartje

63582 Bestemming 

Maatschappelijk

Hoogstraat 15 

Toldijk

Naast de maatschappelijke functie is de 

horecafunctie van wezenlijk belang voor haar 

voortbestaan. Het ontwerpplan beperkt de 

gebruiksmogelijkheden op het gebied van horeca. 

In het vigerend plan Steenderen Buitengebied 1993 

zijn zelfstandige horeca-activiteiten toegestaan. 

Verzoek om de verworven rechten te respecteren.

Met de bestemming maatschappelijk worden de activiteiten op een passende wijze bestemd en 

de verworven rechten gerespecteerd omdat in dit geval (aangeduid met sm-9 in de tabel 

10.1.2.) ook de horeca van toepassing is/is vergund. In zoverre dus geen verschil met de door 

verzoeker gevraagde horecabestemming. De mate en de vorm waarin gebruik kan worden 

gemaakt van deze horeca wordt niet alleen door dit bestemmingsplan bepaald maar ook door 

de mogelijkheden welke de Drank- en horecawet (DHW) het ontmoetingscentrum biedt. Ook 

onder het nu nog vigerende plan uit 1993 heeft het centrum met beperkte horecamogelijkheden 

te maken op grond van de DHW. Overigens is in het huidige bestemmingsplan Steenderen 

Buitengebied 1993 niet specifiek geregeld dat zelfstandige horeca-activiteiten mogelijk zijn. Ter 

verduidelijking en om in de pas te lopen met andere soortgelijke objecten/instellingen, nemen 

wij in tabel 10.1.2 een omschrijving van het begrip horeca op: 'het verstrekken en ter plaatse 

nuttigen van voedsel en dranken en het exploiteren van een zaalaccommodatie op een wijze 

waarbij de maatschappelijke functie de hoofdfunctie

 blijft. 

tabel 10.1.2:omschrijving luidt : 'het bereiden en 

verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en 

dranken en het exploiteren van een 

zaalaccommodatie op een wijze waarbij de 

maatschappelijke functie de hoofdfunctie blijft. 



63583 Legalisering, 

nieuwe schuur 

en dienstwoning, 

starterswoninge

n, gebouw voor 

sportdoeleinden

Landgoed Keppel 1) Verzoek om de huidige woonbestemming van 

Slondeweg 1 te wijzigen in op maat toegesneden 

bestemming gericht op legalisering van het huidige 

gebruik en de bouw van een rijhal (60 bij 35 meter).    

2) Verzoek om voor Hummeloseweg 8a een 

bestemming op te namen die de bouw van een 

nieuwe schuur en dienstwoning toelaat. Motivering 

zie inspraakreactie 18/6/2011.   3) Verzoek om op 

termijn (als subsidie rond is) mogelijk percelen een 

bestemming Natuur te geven.   4) Verzoek om 

afwijzing van de mogelijkheid om starterswoningen 

te realiseren aan de Hessenweg 9 te 

heroverwegen. Mochten woningen niet mogelijk 

zijn het verzoek om een pannenkoekenhuis 

mogelijk te maken.   5) Verzoek om een gebouw 

van tenminste 300m2 ten behoeve van 

sportdoeleinden en/of recreatie op te nemen. 

(Oude Zutphenseweg 15 Hoog-Keppel)

1/2 en 4 .De plannen zijn onvoldoende concreet en vooorzien van de benodigde onderzoeken  

etc. om deze  in het kader van dit actualiseringstraject  mee te kunnen nemen. Hoewel recent 

een concept van de landgoedvisie ambtelijjk is besproken, wachten wij nog op de definitieve 

versie. Wij zijn bereid op basis van door ons en de gemeenteraad geaccordeerde (onderdelen) 

van de visie, in één procedure de vereiste planologische aanpassingen, op verzoek, door te 

voeren, mits het verxoek voldoet aan de te stellen eisen (o.a. voorzien van de benodigde 

onderzoeken. In het  overleg is evenwel reeds aangegeven dat  Bronckhorst de planologische 

ruimte ontbreekt om mee te werken aan extra woningen/ permanente verblijfsobjecten In 

overleg met belanghebbenden  zijn wij bereid mee te denken in passende andere oplossingen. 

3. Een daartoe strekkende wijzigingsbevoegdheid zit in het bestemmingsplan. 5. In het 

bestemmingsplan Uitbreiding Keppelse Golfbaan is de verhuizing van het clubgebouw voorzien 

en daarom valt het bestaande gebouw aan de Oude Zutphenseweg 15 onder het 

overgangsrecht. 

nee

Deze verhuizing en het niet positief bestemmen van het gebouw is destijds met partijen 

overeengekomen. Het opnieuw bestemmen van dit gebouw voor sport/-recreatiedoeleinden 

conflicteert met deze afspraken en is een nieuwe ontwikkeling die wij bij deze actualisering niet 

meenemen.

63584 bouwblok Remmelinkweg 1 

Drempt

Er zijn plannen voor uitbreiding van het bedrijf met 

een nieuwe schuur. Dit kan net binnen het huidige 

bestemmingsplan maar niet in het 

ontwerpbestemmingslan. Verzoek om het 

bouwblok zo te wijzigen dat het couranter wordt en 

de bouw mogelijk is. Op de bijgevoegde 

plattegrond is dit aangegeven (indiening plan volgt)

Aan verzoek kan worden tegemoet gekomen omdat oppervlakte binnen die van het geldende 

plan blijft.

Verbeelding, zie kaartje

63585 Mogelijkheid tot 

stalling

Hoefkensestraat 

16a Drempt

Verzoek om een mogelijkheid te geven voor het 

stallen van de werktuigen, bijvoorbeeld in een open 

veldschuur (zie tekeningen).

Verzoek betekent een uitbreiding van gebouwen tbv de specifieke vorm van 'wonen' en wel van 

171 naar 334 m2. Dit is een nieuwe ontwikkeling die wij niet in deze actualisering meenemen 

omdat het een aparte beoordeling en procedure vereist. Het verzoek past overigens niet binnen 

ons beleid omdat de vereiste sloopmogelijkheden op locatie ontbreken.

nee

63586 bedrijfsomschrijv

ing en 

uitbreidingsmog

elijkheid

Beekstraat 1 

Toldijk

In navolging van inspraak reactie 1) Verzoek om de 

omschrijving in de tabel aan te passen van Leto 

opslag naar 'Verhuur en opslag andere doeleinden 

door derden'. Svp ook de bedrijfsomschrijving 

wijzigen in: 'Handelsonderneming in nieuw en 

tweedehands rijdens materiaal o.a. tractoren, tuin- 

en parkmachines, landbouwwerktuigen en 

onderdelen, inclusied (de)montage en reparatie'.  

2) Verzoek om de uitbreidingsmogelijkheid aan te 

passen naar 194m2 omdat dit 10% van totale opp 

is. 

1. Zie antwoord onder 19. De voorgestelde bedrijfsomschrijving is behouden de letters o.a. 

gelijk met het ontwerp-bestemmingsplan. Wij achten de letters o.a. te onbepaald.

2. Het bestemmingsplan 'Bronckhorst 2008; Beekstraat 1 Toldijk' is in mei 2009 onherroepelijk 

geworden. Hoewel hierin geen uitbreidingsmogelijkheid was opgenomen, is een oppervlakte 

van 334 m² bedoeld voor een overkapping toch aangewend voor gesloten bebouwing en 

vergund. De 10% uitbreiding van 194 m² is daarmee al ruimschoots verleend voor de komende 

planperiode.   

zie antwoord 19

63591 uitbreiding met 

nieuwe stal

Loenhorsterweg 

11 Hummelo

De inspraakreactie is niet verwerkt omdat de 

uitbreidingsplannen nog niet voorzien waren van 

een concreet bouwplan. De uitbreding gaat echter 

nog dit jaar plaatsvinden en de 

omgevingsvergunning zal dit voorjaar worden 

aangevraagd. Plattegrondtekening is bijgevoegd. 

Verzoek dit alsnog mee te nemen.

Het betreft een uitbreiding van het bouwblok van ongeveer 1,09 ha naar 1,12 ha.  Plan kan 

worden vergund en schets is concreet. Deze vormverandering heeft geen gevolgen voor de 

bestaande rechten van de in de directe omgeving gelegen bedrijven en woningen.

verbeelding, zie kaartje



63604 aanpassing 

bouwperceel

Zelhemseweg 3A 

Hummelo

Verzoek om het bouwperceel aan te passen. Zie 

tekening.

Het betreft enkel een vormaanpassing. Grootte blijft ongeveer gelijk (1,12 ha bestaand naar 

1,09 ha). Een groter gedeelte van het bouwblok komt in de zone van de hoogspanningsleiding 

te liggen. Verzoeker heeft reeds van de leidingbeheerder hiervoor toestemming ontvangen. Het 

plan regelt dat b&w met een omgevingsvergunning medewerking kan verlenen aan het 

oprichten van agarische bedrijfsbebouwing in deze zone mits de leidingbeheerder daarvoor een 

positief advies afgeeft. Vormaanpassing biedt verzoeker dus reëele mogelijkheden. Deze 

vormverandering heeft geen gevolgen voor de bestaande rechten van de in de directe 

omgeving gelegen bedrijven en woningen. Derhalve wijzigen wij het bouwblok zoals gevraagd.

Verbeelding, zie kaartje

63620 bestemming 

Wonen

Tolstraat 3 / 5 

Drempt

De percelen hebben in het ontwerpplan de 

bestemming Wonen gekregen. Hierdoor komt het 

feitelijke gebruik als caravanstallingsbedrijf en 

foerageactiviteiten met bedrijfswoning onder het 

overgangsrecht. Dit is onrechtmatig. Verzoek de 

bestemming te wijzigen in 'Bedrijf' met toereikende 

bebouwingsmogelijkheden. (uitgebreide uitleg en 

reactie op inspraakbeantwoording zie brief)

De agrarische activiteiten zijn gestopt. De caravanstalling en fouragetak zijn geen agrarische 

activiteiten. Gemeente heeft per brief op 27-1-2011 verzoeker laten weten geen medewerking 

te verlenen aan de uitbreiding van de opstallen maar wel aan de omzetting naar een niet-

agrarische bedrijf (zonder uitbreidingsmogelijkheden) en dat dit zal worden meegenomen in 

deze actualisering. Aan de daaraan gestelde voorwaarden van een landschappelijke inpassing 

en het sluiten van een planschade-overeenkomst is gehoor gegeven. De woonbestemming 

wordt omgezet in een bedrijfsbestemming.

verbeelding, opname bedrijfsbestemming met 

aanduiding sb… met nr. Omschrijving wordt 

fouragehandel met caravanstalling, oppervlak is 1920 

m², geen uitbreiding meer mogelijk, één 

bedrijfswoning. 

63623 Bestemming Zutphen 

Emmerikseweg 

101 / Toverstraat 

5 Baak

Er zijn afpsraken gemaakt dat als het bedrijf geheel 

zou zijn verhuist naar de Zutphen Emmerikseweg 

de bedrijfsbestemming van Toverstraat 5 zou 

vervallen. Het bedrijf is nog niet verplaatst en toch 

is in het ontwerpplan voor Toverstraat 5 de 

bestemming Wonen opgenomen. De 

bedrijfswoning is ook komen te vervallen, deze is 

noodzakelijk voor toezicht, controle en bewaking. 

Wij hebben op 5 december 2006 principe medewerking verleend aan de bedrijfsverplaatsing 

van de Toverstraat 5 naar de Zutphen-Emmerikseweg (Z-Eweg 101). Voor de Z-Eweg 101 was 

daarvoor in eerste instantie een bestemmingsplanherziening nodig, enkel om te kunnen 

bouwen op een afstand van 20 m van de as van de weg. Het geldende plan Buitengebied 

1972/1983 van de voormalige gemeente Steenderen stond namelijk 30 m toe. Wij wilen alleen 

meewerken aan deze herziening als de bedrijfslocatie op de Toverstraat komt te vervallen. 

Beide ontwikkelingen zouden in één bestemmingsplan worden geregeld. De aanvrager heeft op 

8 januari 2008 voor akkoord getekend. Het perceel Z-Eweg 101 is in eigendom van de 

initiatiefnemer. Om allerhande redenen heeft initiatiefnemer de benodigde onderzoeken voor de 

bestemmingsplan-procedure nooit aangeleverd en heeft de gemeente uiteindelijk het dossier 

gesloten. Nu in dit actualiseringsplan in artikel 33.1.3 voor het dichter bij de as van de weg 

mogen bouwen een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen komt de noodzaak om een aparte 

herziening te doorlopen, te vervallen.

nee

Met het vastleggen van een woonbestemming op Toverstraat 5 en de 2350 m2 aan 

bedrijfsbebouwing op de Z-Eweg 101 tbv van een 'aannemer en opslag' worden de eerder 

gemaakte afspraken tussen beide partijen (eindelijk) planologisch geregeld. Op de Toverstraat 

5 wordt bij recht 100 m2 aan bijgebouwen toegestaan en valt het meerdere aan 

bouwingsoppervlak onder de overgangsbepalingen. Deze gebouwen mogen na het van kracht 

worden van dit plan slechts gedeeltelijk worden veranderd en/of vernieuwd en na de 

verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar de Z-Eweg 101, alleen voor privédoeleinden 

worden gebruikt. De bedrijfswoning op de Z-Eweg wordt niet vergund gezien het ontbreken van 

de noodzaak om bij het bedrijf woonachtig te zijn en het feit dat de bij het voormalige 

bedrijfsperceel behorende woning afzonderlijk is verkocht. (dubbeltelbepaling).

nee

63624 Woning Burgemeester 

Vrijlandweg 1 

Hoog Keppel

op de lijst met woningaantallen (melding artikel 

1.3.1 Bro) ontbreekt de veldschuur die onderdeel is 

van het gemeentelijk monument Burg. Vrijlandweg 

1. Verzoek deze op te nemene tenzij deze al 

binnen het bestaande bouwvolume past. Als dit niet 

opgenomen is en ook niet wordt op de lijst, verzoek 

om dit in een voor beroep vatbare beslissing mee 

te delen. Een afwijzing zal worden aangevochten, 

zeker gezien de huidige plannen voor de 

Gemeentewerflocatie.

De zienswijze  moet worden gelezen als een reactie op de gepubliceerde lijst van nog te 

bouwen woningen ex. artikel 1.3.1 Bro.  Wij zouden  reclamant dan ook niet-ontvankelijk 

kunnen verklaren in zijn zienswijze. Aangezien tegen de melding artikel 1.3.1 Bro geen 

mogelijklheid tot reagaren openstond en  reclamant zijn zienswijze heeft ingediend gedurende  

de termiin van ter visie legging van het  onderhavige bestemmingsplan, zien wij deze als 

zienswijze tegen  dit bestemmingsplan. Het omzettten van de veldschuur naar woning past niet 

binnen de voor Bronckhorst geldende planologische ruimte voor woningbouw. Nog afgezien  

dat er geen sprake is geweest van toezeggingen, maar louter informatief overleg in 2010, heeft 

dat overleg niet geleid tot concretisering van plannen. Van planschade kan geen spake zijn, om 

de simpele reden dat er ook in de vigerende situatie geen spake is van een woonbestemming.

nee



63683 bouwblok Dollemansstraat 8 Verzoek om bouwblok van vorm te veranderen met 

het oog op een eventuele uitbreiding. (zie tekening)

Aan een eventuele uitbreiding verlenen wij medewerking mits het bouwblok niet 

noemenswaardig van grootte verandert. Immers, in principe is er op het zuidelijk deel van het 

bouwblok genoeg ruimte om uit te breiden. Nu verzoeker deze ontwikkeling aan de noordzijde 

wenst, geven wij toestemming mits ter compensatie het bouwblok aan de zuidzijde wordt 

verkleind met een oppervlak van 51 bij 20 m. Deze vormverandering heeft geen gevolgen voor 

de bestaande rechten van de in de directe omgeving gelegen bedrijven en woningen. Bouwblok 

wordt aangepast. 

verbeelding, zie kaart

63962 Planmer, 

Agrarisch 

bouwblok, 

koppeling 

toetsingskaders, 

reikweidte artikel 

13.3.1 en water

Gehele plan 1) Wij verzoeken u alsnog beleid op te nemen over 

actieve terugdringing van de ammoniakuitstoot en 

stikstofdepositie afkomstig uit de veehouderij. 

Hiervoor worden een aantal voorstellen gedaan.   

2) Verzoek om alleen een agrarisch bouwblok toe 

te kennen als er in alle redelijkheid sprake is van 

een agrarisch bedrijf, bijv. bij min 50 of 70 NGE.   

3) Verzoek om een directe koppeling te leggen met 

de toestingskaders uit de provinciale structuurvisie 

/ Provinciale Ruimtelijke Verordening, zodat 

duidelijk is waaraan getoetst dient te worden bij 

verzoeken.   4) Verzoek om expliciet aan te geven 

dat de toepassing van artikel 13.3.1 alleen 

betrekking heeft op de recreatieterreinen SR1 en 

SR3.    5) Verzoek om ook ingrepen die binnen het 

bouwblok vallen en die kunnen leiden tot negatieve 

effecten op de waterhuishouding onder een 

vergunningsplicht te laten vallen.

1.De gemeente heeft geen gemeentelijk beleid voorhanden t.a.v. het terugdringen van 

ammoniakuitstoot en stikstofdepositie uit de veehouderij. De noodzaak hiertoe ontbreekt ons 

inziens vooralsnog omdat: voor dit bestemmingsplan het Planmer buitengebied gemeente 

Bronckhorst is opgesteld. Hieruit is op te maken dat indien de beschikbare ontwikkelingsruimte 

binnen de agrarische bedrijven wordt benut, dit geen negatief effect heeft op Natura 2000, 

Beschermde Natuurmonumenten of EHS gebieden. Ook in het kader van 

(omgevings)vergunningverlening en planologie worden aanvragen aan de inwerking zijnde 

overheidsregels getoetst waarbij in alle gevallen bij de provincie wordt geïnformeerd of een 

vergunning ogv de Natuurbeschermingswet nodig is. Bij IPPC bedrijven voeren wij een 

omgevingstoets uit. Het lokaal salderen volgens de regels van de Gelderse provinciale 

verordening Stikstof en Natura 2000, de opname van concrete doelstellingen om 

depositiewaarden op de diverse habitattypen te verminderen en het bijhouden van een 

boekhouding, ook wat betreft uitbreidingen van bedrijven die binnen de grenzen van 

drempelwaarden blijven, zijn provinciale werkzaamheden die plaatsvinden 

bij de beoordeling voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Tot slot: de 

gemeente heeft weliswaar geen aktief intrekkingsbeleid. Wel worden vergunningen ingetrokken 

als uit milieucontroles blijkt dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk niet meer in werking is

2. In de Nota van Uitgangspunten dat vooraf ging aan het opstellen van dit bestemmingsplan is 

vastgelegd dat een agrarisch bouwblok wordt toegekend als o.a. minimaal 9 NGE aanwezig is. 

Deze beleidslijn hebben wij ook gevolgd in het onlangs vastgestelde bestemmingsplan 

buitengebied Zelhem 2011. Voor het buitengebied van Bronckhorst streven wij een uniform 

beleid na en houden daarom vooralsnog vast aan deze 9 NGE. 

3. Bij het opstellen van dit plan is gekozen voor een integraal geheel waarbij, omwille van de 

leesbaarheid, in de regels niet elk item bij naam wordt genoemd. De bedoelde uitwerkingen zijn 

echter wel beleidsmatig in dit plan opgenomen. In de toelichting wordt de doorwerking van de 

provinciale structuurvisie via de streekplanuitwerkingen kernkwaliteiten en omgevingcondities 

EHS, waardevolle en nationale landschappen en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening behandeld in o.a. 

regels, toevoegen in tekst art 13.3.1. 'De regeling 

geldt alleen  voor de locaties sr-1 en sr-3..

de volgende paragrafen 2.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3., 4.2.5, t/m 4.2.7, 4.2.10 en 4.3.1 en pagina 43 

van paragraaf 5.3. De zones uit de structuurvisie zijn verder verwerkt in de drie agrarische 

bestemmingen. In de bestemming 'bedrijf', 'maatschappelijk', 'sport' en 'horeca'  wordt op grond 

van deze zones verschillende uitbreidingsruimte gegeven. 

4. In het verleden is reeds besloten om uitbreiding van camping Jena door toevoeging van 

stacaravans enkel met een bestemmingsplanherziening mogelijk te maken. De opmerking van 

de federatie is correct. Wij zullen de tekst zo aanpassen dat artikel 13.3.1 alleen van toepassing 

is op recreatieterreinen sr-1 en sr-3. 

5. De gronden binnen deze beschermingszone maar ook in de hele Achterhoek bestaan 

voornamelijk (langs de rivieren is sprake van klei) uit een dikke waterdoorlatende zandlaag (tot 

10m) waardoor van lekstoten van de watervoerende laag geen sprake is. Werkzaamheden 

genoemd in artikel 29.2.1. welke binnen een bouwblok plaatsvinden zijn van een dusdanige 

schaal dat zij geen effect hebben op de grondwaterstromen. Het oppompen van water kan van 

invloed zijn op het grondwaterpeil en -stroming maar deze 



vallen niet onder de genoemde werkzaamheden. Daarnaast willen wij bestaande bedrijven niet 

belemmeren in hun normale bedrijfsvoering. Overigens is de bevoegdheid tot het nemen van 

peilbesluiten niet aan de gemeente maar aan het Waterschap. 

63630 Bouwblokken Pipeluursweg 3 / 

Prinsenmaatweg 

16S / 

Rhabergseweg 17

Pipeluursweg 3: verzoek tot kleine aanpassing van 

het bouwblok aan de noordzijde ivm gepland 

sleufsilo's. 15 meter noordwaards (zie bijlage)  

Prinsenmaatweg) Is feitelijk in gebruik door Van 

den Berg. Verzoek om voor de inrichting achter 

Prinsenmaatweg 16 een bouwblok te begrenzen 

zoals voorgesteld als reactie op het voorontwerp. 

Als niet kan worden voldaan aan het voorgestelde 

bouwblok, verzoek om het oorspronkelijke 

bouwblok te respecteren.   Rhabergseweg 17) 

Verzoek om alsnog het voorgestelde bouwblok 

over te nemen zoals voorgesteld in de 

inspraakreactie

Pipeluurseweg 3: Wij zijn in ons antwoord op de inspraakreactie reeds akkoord gegaan met 

deze kleine aanpassing. Deze is per abuis niet goed op de verbeelding terechtgekomen. Wordt 

alsnog aangepast.Prinsenmaatweg 16 S: Ons antwoord op de inspraakreactie blijft 

onveranderd: de bouwwerken behoorden in het verleden tot de Prinsenmaatweg 16. De 

afsplitsing rechtvaardigt geen agrarisch bouwvlak. (dubbeltelbepaling). Daarbij komt dat 

volgens de op 23 juni 2011 ontvangen melding Besluit Landbouw er 50 vleesvarkens, 15 melk- 

en kalfkoeien en 10 stuks jongvee op deze locatie gehouden zullen worden. Wij achten dit 

aantal niet reëel omdat het agrarisch bedrijf gevestigd is aan de Pipeluurseweg 3. Verzoeker 

geeft nota bene zelf aan dat de locatie wordt gebruikt voor de opslag van stro en de berging van 

landbouwmachines en slechts incidenteel voor het houden van jongvee. De schuurtjes vallen 

onder het overgangsrecht. 

Verbeelding, zie kaartje voor Pipeluurseweg 3

 3. Rhabergseweg 17: Er is geen vergunningaanvraag voor de huisvesting van jongvee en/of 

opslag/berging ontvangen. Ook de milieuvergunning is niet actueel en biedt slechts beperkte 

ruimte voor jongvee. Daardoor is geen vergroting van het bouwblok noodzakelijk. Zie ook 

themabeantwoording 1 in bijlage 8 van het plan.

nee



Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen / Hummelo en Keppel

AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Onderdeel Opmerking Wijziging bij vaststelling

Verbeelding 

Rozegaarderweg 9, Hummelo Bouwblok tbv bedrijf is niet correct opgenomen Bouwblok aanpassen aan bestaande situatie, zie kaartje

Langendijk 6, Baak Bestemmingsvlak wonen is niet correct opgenomen Bestemmingsvlak wordt conform kaartje aangepast.

Contour plangrens Een klein stukje grondgebied van Steenderdiek valt nu binnen dit plan buitengebied 

maar wordt opgenomen in bestemmingsplan Steenderen Dorp

 Plangrens correctie wordt doorgevoerd.

Zomerweg 43, Drempt Het aantal wooneenheden terugbrengen van 2 naar  1.  Het project voor een extra 

woning  is met een vrijstelling geregeld maar is nog niet opgestart.

Aanduiding 'maximaal 2 wooneenheden' laten vervallen

Hartlijn aardgasleidingen Om in de pas te lopen met de andere plannen kan deze aanduiding op de verbeelding 

komen te vervallen want treft geen doel. Immers, de zonering blijft gehandhaafd.

Lijnfiguur hartlijn aardgasleiding komt te vervallen.

Muizengatweg 2-4, Toldijk Aantal wooneenheden terugbrengen van 2 naar  1.  De oude bedrijfslocatie aan de Z-

Eweg 3 is nog niet verkocht derhalve wordt 2e woning in dit plan niet meegenomen..

Aanduiding 'maximum 2 wooneenheden'  komt te vervallen

Veldweg 24, Drempt Met een vrijstelling in werking getreden in 2008 is geregeld dat er twee extra woningen 

komen. Eén is ervan gerealiseerd waardoor in de oude boerderij 2 zelfstandige 

wooneenheden zijn ontstaan. De verbouw van een schuur tot woning (nr 24b) is niet 

opgepakt en komt in dit plan te vervallen.  

Aanduiding 'maximum aantal wooneenheden 3' omzetten naar aanduiding 'aantal wooneenheden 2' .

Voortseweg 11 -11a, Toldijk Op dit bouwblok moet de aanduiding maximaal twee wooneenheden worden 

verwijderd want er is sprake van één verblijfsobject voor wonen.

Aanduiding 'maximaal 2 wooneenheden' verwijderen.

Broekstraat 12-12a, Hummelo

Voortseweg 6-8, Toldijk

Op deze bouwblokken moet de aanduiding  'twee wooneenheden worden opgenomen 

omdat sprake is van twee verblijfsobjecten  voor de functie wonen

Aanduiding 'aantal wooneenheden 2' opnemen.

Covikseweg 3-3a, Steenderen. Op de verbeelding is de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden 2' opgenomen. 

Hoewel sprake is van twee bedrijfswoningen kan de aanduiding hier worden geschrapt 

want in de regels bij de bedrijfsbestemming wordt niet verwezen naar deze 

aanduiding.  Het aantal bedrijfswoningen wordt binnen deze bestemming benoemd in 

de tabel in artikel  6.1.2. onder a. en verder geregeld in artikel 6.2.4 onder a.

Aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden 2' verwijderen.

Gehele kaartbeeld Dubbelbewoonde woningen worden op grond van de Basisadministratie Adressen en 

Gebouwen (BAG) aangemerkt als twee verblijfsobjecten met de functie wonen. De 

vertaling ervan in het bestemmingsplan vindt plaats door in voorkomende gevallen, 

welke u terugvindt in de bijgevoegde adressenlijst, de aanduiding 'aantal 

wooneenheden 2' op te nemen.

Lijst verwerken op de verbeelding door opname van de aanduiding 'aantal  wooneenheden 2'

Regels

artikel 10 In tabel 10.1.2. bij sm-8 ook de omschrijving van Hoogstraat 15 toepassen. Omschrijving luidt 'het bereiden en verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het 

exploiteren van een zaalaccommodatie op een wijze waarbij de maatschappelijke functie de hoofdfunctie blijft. 

art 1.47 De definitie dubbelbewoonde woning kan vervallen omdat deze gevallen als gevolg 

van de BAG als twee verblijfsobjecten met een woonfunctie worden aangemerkt en als 

2 woningen op de verbeelding worden aangeduid. 

definitie dubbelbewoonde woningen verwijderen.

Artikel 3.2.3 onder a en 5.2.3. onder a, Deze subleden dienen vanwege een goede vertaling van de BAG te worden 

herschreven 

De tekst wordt: 'Binnen het 'bouwvlak' mag uitsluitend één bedrijfswoning worden opgericht. De bedrijfswoning 

mag uitsluitend worden gesitueerd in een hoofdgebouw.'

Artikel 4.2.4 onder a Dit sublid dient vanwege een goede vertaling van de BAG te worden herschreven De tekst wordt: 'Binnen het 'bouwvlak' mag uitsluitend één bedrijfswoning worden opgericht met dien verstande 

dat buiten het bouwvlak uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' één bedrijfswoning mag 

worden opgericht.. De bedrijfswoning mag uitsluitend worden gesitueerd in een hoofdgebouw.'

Artikel 6.2.4. onder a Dit sublid dient vanwege een goede vertaling van de BAG te worden herschreven  De tekst wordt: 'Per bestemmingsvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, tenzij in de tabel Niet-

agrarische bedrijven in 6.1.2.onder  a is opgenomen of er meerdere bedrijfswoningen of geen enkele 

bedrijfswoning is toegestaan. De bedrijfswoning mag uitsluitend worden gesitueerd in een hoofdgebouw.' De 

bedrijfswoningen kunnen in aparte hoofdgebouwen dan wel tezamen in één hoofdgebouw zijn gesitueerd; de 

ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan bestaande situatie is normstellend'. Voor 

vermindering van het aantal wooneenheden binnen één hoofdgebouw dient de wijzigingsprocedure als bedoeld 

in artikel  36.1b te worden gevolgd'.

Artikel 7.2.3. onder a Dit sublid dient vanwege het verkrijgen van uniforme bouwregels te worden 

herschreven 

De tekst wordt: 'Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is  één bedrijfswoning toegestaan. De 

bedrijfswoning mag uitsluitend worden gesitueerd in een hoofdgebouw. 

Artikel 9.2.3 onder a Dit sublid dient vanwege het verkrijgen van uniforme bouwregels te worden 

herschreven 

De tekst wordt:  Per bestemmingsvlak mag het aantal bedrijfswoningen niet meer bedragen dan is opgenomen 

in de tabel Horeca-activiteiten in artikel 9.1.2 onder a. De bedrijfswoning mag uitsluitend worden gesitueerd in 

een hoofdgebouw.



Artikel 10.2.2. onder a Dit sublid dient vanwege een goede vertaling van de BAG te worden herschreven De tekst wordt: 'In de tabel Maatschappelijke functies in 10.1.2 onder a is het aantal toegestane 

bedrijfswoningen aangegeven. De bedrijfswoning mag uitsluitend worden gesitueerd in een hoofdgebouw.' Voor 

vermindering van het aantal wooneenheden binnen één hoofdgebouw dient de wijzigingsprocedure als bedoeld 

in artikel 36, 1b te worden gevolgd'.

Artikel 3.2.3. onder b, 4.2.4 onder c, 

5.2.3 onder b.

Deze subleden dienen vanwege een goede vertaling van de BAG te worden 

herschreven 

De tekst wordt: 'In afwijking van het bepaalde onder a eerste zin, zijn, ter plaatse van de aanduiding 'aantal 

wooneenheden' uitsluitend het ter plaatse aangeduide aantal woningen toegestaan. De bedrijfswoningen 

kunnen in aparte hoofdgebouwen dan wel tezamen in één hoofdgebouw zijn gesitueerd; de ten tijde van de 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan bestaande situatie is normstellend.  Voor vermindering van het 

aantal wooneenheden binnen één hoofdgebouw dient de wijzigingsprocedure als bedoeld in artikel  36, 1b te 

worden gevolgd'.

Artikel 3.2.3 onder e, 4.2.4. onder f, 

5.2.3. onder e, 6.2.4. onder d, 7.2.3 

onder d, 9.2.3 onder d,  10.2.2. onder d

Deze subleden dienen vanwege een goede vertaling van de BAG te worden 

herschreven 

De tekst wordt: 'De inhoud van het hoofdgebouw (tezamen met aan- en uitbouwen), waarbinnen de 

bedrijfswoning(en) is/zijn gesitueerd, bedraagt maximaal 750 m3; indien en voorzover het hoofdgebouw ten tijde 

van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan een grotere inhoud heeft dan 750 m3, geldt de grotere 

inhoud als maximum.

Artikel 3.2.5. onder a, 4.2.6 onder a, 

5.2.5 onder a, 6.2.6.onder a, 10.2.4 

onder a,

Tweede zin over dubbelbewoonde bedrijfswoningen kan ogv de BAG-vertaling ervan 

komen te vervallen

De tweede zin over dubbelbewoonde bedrijfswoningen komt te vervallen.

Artikel 4.1.2.a onder sa-12 Broekstraat 12-12a kent 2 verblijfsobjecten voor de woonfunctie In de tabel wordt het aantal bedrijfswoningen gewijzigd in 2. 

art 6.1.2., lid a -sb 62 In de adressering is nr 101 niet juist omdat dit het nummer van het bedrijf van ROWI 

is. Een kadastraalnummer noemen is kwetsbaar in geval van wijziging van dit nummer

Vermelden: Bedrijfsperceel gelegen tussen Zutphen-Emmerikseweg nummer 99 en 101.

art 6.1.2., lid a toegestane m2 voor nevenactiviteit is excl m2 van de woning. in kolom 'bestaande bebouwde oppervlakte in m2' toevoegen 'excl bedrijfswoning'.

art. 17.2.2 onder b Dit sublid vraagt agv de BAG-vertaling om te worden herschreven De tekst wordt: 'In afwijking van het bepaalde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'aantal 

wooneenheden' dat, indien en voorzover er meerdere hoofdgebouwen aanwezig zijn ten tijde van de 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan, deze hoofdgebouwen zijn toegestaan, met als maximum het 

aangegeven aantal wooneenheden'.

art 17.2.3. onder a Dit sublid dient vanwege een goede vertaling van de BAG te worden herschreven De tekst wordt: 'Per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan, tenzij ter plaatse de aanduiding 

'aantal wooneenheden' is aangegeven, waarbij uitsluitend het aangegeven aantal woningen is toegestaan. De 

toegestane woningen kunnen in aparte hoofdgebouwen dan wel tezamen in één hoofdgebouw zijn gesitueerd; 

de ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan bestaande situatie is normstellend. Voor 

vermindering van het aantal wooneenheden binnen het hoofdgebouw dient de wijzigingsprocedure als bedoeld 

in artikel 36, 1b te worden gevolgd.

art 17.2.3 onder d. Dit sublid dient vanwege een goede vertaling van de BAG te worden herschreven De tekst wordt: 'De inhoud van het hoofdgebouw (tezamen met aan- en uitbouwen), waarbinnen de woning(en) 

is/zijn gesitueerd, bedraagt maximaal 750 m3; indien en voorzover het hoofdgebouw ten tijde van de 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan een grotere inhoud heeft dan 750 m3, geldt de grotere inhoud 

als maximum; indien en voorzover er ter plaatse door de aanduiding 'maximum volume (m3)"een andere 

maatvoering is opgenomen, geldt de aangegeven maatvoering als maximum'.

art 17.2.5. onder a Tweede zin over dubbelbewoonde woningen kan vervallen De tweede zin over dubbelbewoonde woningen komt te vervallen.

art 18.4.2 uitzonderingen In dit artikel wordt geen melding gemaakt van de Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten

toevoegen lid d met de tekst: 'welke vallen onder de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten'. 

art 20.4.2. uitzonderingen In dit artikel wordt geen melding gemaakt van de Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten

toevoegen lid d met de tekst: 'welke vallen onder de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten'. 

art 34.2 bij sco-3 is het Høkersfestival niet alleen op het terrein aan de noordzijde van 

Hoogstraat 15 maar ook op Hoogstraat 15 zelf.

in tabel onder kolom adres tekst wijzigen in 'Hoogstraat 15 en terrein aan de noordzijde van Hoogstraat 15".

art 36 Algemene wijzigingsregels

art 36.1a

Een wijzigingsbevoegheid voor b&w wordt opgenomen voor kennelijk op 1 januari 

2010 legaal aanwezige 'dubbele bewoning/meer huishoudens/meer verblijfobjecten 

met een woonfunctie' in één gebouw, die ten onrechte niet in dit plan als zodanig zijn 

opgenomen.

De tekst luidt:

'Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde meerdere woningen binnen één hoofdgebouw 

toe te kunnen staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de wijziging is uitsluitend bedoeld voor die situaties,  waarbij  er sprake is van een kennelijk op 1 januari 2010 

legaal aanwezige situatie, waarin binnen één hoofdgebouw meerdere wooneenheden zijn gevestigd en deze 

meerdere wooneenheden niet in het onderhavige bestemmingsplan zijn gereguleerd. De wijziging heeft als doel, 

de legale situatie op een adequate wijze te reguleren in het bestemmingsplan. 

b. de wijziging richt zich op het aangeven dan wel aanpassen van de aanduiding ‘aantal wooneenheden’ ter 

plaatse van de onder a bedoelde locatie;

c. de wijziging beoogt het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijke situatie, 

waardoor bijgedragen kan worden aan een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad'.



art 36 Algemene wijzigingsregels

art 36.1b 

Een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor het terugbrengen van het aantal 

woningen (verblijfsobjecten met de woonfunctie) in één gebouw.  

De tekst luidt:

'Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde het voorgeschreven aantal woningen binnen 

één hoofdgebouw  als bedoeld in de artikelen 3.2.3. onder b, 4.2.4. onder c, 5.2.3. onder b, 6.2.4. onder a, 

10.2.2. onder a en 17.2.3. onder a te kunnen verminderen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de wijziging is een gevolg van het  verzoek van belanghebbende tot samenvoeging van woningen binnen één 

hoofdgebouw; het betreft een locatie waarvoor het aantal wooneenheden in dit plan is voorgeschreven door 

middel van de aanduiding  ‘aantal wooneenheden’ ;

b. de  in een hoofdgebouw toegestane aantal wooneenheden kunnen worden verminderd tot minimaal 1 

wooneenheid (woning); 

c. de wijziging richt zich op het schrappen dan wel aanpassen van de aanduiding ‘aantal wooneenheden’ ter 

plaatse;

d. de wijziging beoogt het in overeenstemming brengen van de planologische situatie met de feitelijke situatie, 

waardoor bijgedragen kan worden aan een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad'.

Toelichting

Paragraaf 5.8 Wonen In de tekst wordt tweemaal gesproken over dubbelbewoonde bedrijfswoning maar ook 

dubbelbewoonde woningen komen in de praktijk voor 

Dit moet zijn dubbelbewoonde (bedrijfs)woning'.

Paragraaf 5.8 Wonen De derde zin in de alinea 'De ruimten….verbonden te zijn" heeft geen functie meer 

omdat als gevolg van de BAG elk 'verblijfsobject tbv wonen' op de verbeelding als 

woning wordt aangemerkt. Hiervoor gelden in de regels specifieke inhoudsmaten. De 

vierde zin wordt herschreven.

De 3e en 4e zin van deze alineakomen te vervallen en wordt vervangen door de volgende tekst: 'Als gevolg van 

de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is ervoor gekozen elk verblijfsobject tbv de functie wonen 

als woning aan te merken. Dubbelbewoonde (bedrijfs)woningen welke ten tijde van de ter visielegging van het 

ontwerpplan reeds legaal aanwezig waren zijn zodoende op de verbeelding aangeduid met 'aantal 

wooneenheden:2'. Nieuwe situaties van dubbele bewoning van een (bedrijfs)woning (= een extra woning) 

worden niet toegestaan.

Paragraaf 5.10.1, zonering 2e bullit De 2e zin 'Binnen deze zone….. voormalige agrarische bedrijven" is niet correct Zin wijzigen in: '‘Binnen deze zone is het mogelijk nieuwe minicampings met een maximum van 15 

kampeerplaatsen of nieuwe kleinschalige kampeerterreinen met een maximum van 30 kampeerplaatsen te 

realiseren bij agrarische of voormalige agrarische bedrijven. 

Paragraaf 6.1.1. In paragraaf 6.1. Milieu ontbreekt de uitleg uit de Plan-Mer (Paragraaf 6.1.1.) De tekst uit paragraaf 6.1.1 uit het bestemmingsplan Zelhem 2011 wordt opgenomen in hoofdstuk 6.1. 

Bijlagen In de bijlagen bij de toelichting ontbreken de volgende stukken: Plan-MER 

Buitengebied gemeente Bronckhorst d.d. 27 april 2010, Aanvulling Plan-MER 

Buitengebied gemeente Bronckhorst 14 september 2010, Advies Commissie MER 27 

oktober 2010, rapportnummer 2316-63

De genoemde 3 bijlagen opnemen in de bijlage bij de toelichting.
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