
M. vq_il _der,Leur 

de voorzitter, de griffier, 
f 

M. Besselink 

gemeente Bronckhorst 

Raadsbesluit 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z83112\Raad-00152/8 

De raad van de gemeente Bronckhorst; 

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 20 september 2016; 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 12 oktober 2016; 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

besluit: 

1. De ingediende zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren zoals 
beschreven in de bij dit besluit behorende reactienota zienswijzen; 

2. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2016-1' (nummer: 
NLIMR0.1876.VPL1601-0N01), dat betrekking heeft op drie zelfstandige 
ontwikkelingen, gewijzigd vast te stellen; 

3. bij de vaststelling de ambtshalve wijzigingen aan te brengen als beschreven in het bij 
dit besluit behorende overzicht ambtshalve wijzigingen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering 
van 27 oktober 2016, 



gemeente Bronckhorst 

Z018E3F5DA3 

Naam 
portefeuillehouder: 

A.A.L.M. 
Spekschoor 

Naam behandelend 
ambtenaar: P.F.J. Roes 

Vergaderdatum 27 oktober 2016 
Telefoon 
behandelend 
ambtenaar: 

(0575) 75 02 50 

Registratie nr 
Z83112\Raad- 
00152 

Email behandelend 
ambtenaar: 

p.roes@bronckhorst.n1 

Onderwerp Bestemmingsplan Landelijk gebied; Veegplan 2016-1 

Voorstel 

	

1. 	De ingediende zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren zoals 
beschreven in de bij dit besluit behorende reactienota zienswijzen; 

	

2, 	het bestemmingsplan 'Landelijk gebied; Veegplan 2016-1' (nummer: 
NLIMR0.1876.VPL1601-0N01), dat betrekking heeft op drie zelfstandige ontwik-
kelingen, gewijzigd vast te stellen; 

	

3. 	bij de vaststelling de ambtshalve wijzigingen aan te brengen als beschreven in het bij 
dit besluit behorende overzicht ambtshalve wijzigingen, 

Inleiding 
In het kader van het Bronckhorster bestemmingsplanproces (BBP) is het eerste veegplan 
voor landelijk gebied gereed voor vaststelling. In dit plan zijn drie afzonderlijke 
voorbereidingsplannen voor de locaties Broekstraat 17 te Hummelo, Doetinchemseweg 79 
en 79A te Zelhem en Halle-Nijmanweg 44 te Halle samengevoegd tot één 
ontwerpbestemmingsplan. Dat ontwerp is in procedure gebracht en wordt als één plan ter 
vaststelling aan uw raad voorgelegd. Dit eerste veegplan betreft de pilot voor het BBP. 

Het ontwerp van dit bestemmingsplan kunt u hier raadplegen: 
http://www.ruimteliikeplannen.nl/web-roonolanidn=N  L. IMR0.1876.VPL1601-0N01  

Interne/externe communicatie 
Intern zijn de initiatieven besproken in de ambtelijke regiekamer (waarin diverse 
vakdisciplines zijn vertegenwoordigd). Na positieve beoordeling door de regiekamer zijn de 
drie initiatieven afzonderlijk voorgelegd aan ons college. Dat heeft geresulteerd in een 
principemedewerking, waarna drie afzonderlijke voorbereidingsplannen zijn opgesteld. 

Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen gemeente en de drie 
initiatiefnemers en hun adviseurs. 

Met de voorontwerpen van de drie afzonderlijke plannen heeft overleg plaatsgevonden 
met de omgeving en met betrokken instanties. Voor de planonderdelen Broekstraat 17 
Hummelo en Doetinchemseweg 79 en 79A Zelhem hebben de initiatiefnemers dit overleg 
zelf gevoerd. In beide gevallen bleek uit het overleg met de omgeving dat zij geen 
bezwaren hebben geuit tegen deze initiatieven. Van de betrokken instanties had alleen de 
Provincie Gelderland enkele vragen en opmerkingen ten aanzien van het planonderdeel 



Broekstraat 17 Hummelo. Deze zijn beantwoord in de toelichting van het betreffende 
planonderdeel. 
Ten aanzien van planonderdeel Halle-Nijmanweg 44 Halle heeft de gemeente overleg en 
inspraak gevoerd. Het voorontwerp heeft daartoe van 21 april 2016 tot en met 1 juni 2016 
ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen en de betrokken 
instanties hebben geen op- of aanmerkingen bij het plan. 
Het vooroverleg gaf geen aanleiding de plannen (op onderdelen) aan te passen. 

Het ontwerpplan heeft van 14 juli 2016 t/m 24 augustus 2016 voor de mogelijkheid van 
zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen naar voren gebracht. 

Beoogd effect 
Het geven van een passende planologische regeling voor de drie ontwikkelingen en 
daarvoor de benodigde procedure doorlopen. 

Argumenten 
Voor de drie initiatieven zijn drie afzonderlijke voorbereidingsplannen opgesteld. Deze zijn 
nu samengevoegd tot één ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpplan is per 
planonderdeel een toelichting opgenomen waarmee de betreffende initiatieven van een 
ruimtelijke onderbouwing zijn voorzien. ledere ruimtelijke onderbouwing wijst uit dat de 
plannen uitvoerbaar zijn. De initiatieven passen binnen het geldende rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk beleid. Blijkens het gevoerde overleg met betrokken instanties bestaat er 
geen bezwaar tegen deze ontwikkelingen. Het ontwerpbestemmingsplan is als één plan in 
procedure gebracht en wordt nu als één plan ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. 

Initiatieven 

Broekstraat 17 Hummelo 
De bedrijfswoning bij de kwekerij wordt omgezet naar burger woning. De kwekerij wordt 
beëindigd en er komt kleinschalige groothandel in diverse tegels en bouwmaterialen voor 
terug. Er wordt een aantal met de kwekerij samenhangende gebouwen gesloopt. Daar 
komt een opslagruimte met inpandig kantoor voor terug. Per saldo wordt het aantal te 
bebouwen vierkante meters teruggebracht. Een deel van de bedrijfsactiviteiten wordt op 
het terrein verplaatst. Per saldo neemt het aantal vierkante meters bedrijfsbestemming af 
en neemt het aantal vierkante meters met een agrarische bestemming toe. 

Doetinchemseweg 79 en 79 A Ze/hem 
Op het perceel aan de Doetinchemseweg 79 en 79A te Zelhem is een agrarisch bedrijf 
gevestigd. Ter plaatse zijn twee bedrijfswoningen aanwezig. De woningen en de 
gebouwen zijn niet meer in gebruik ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering. 
Voorliggend plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar 
een woonbestemming en het vestigen van een hoveniersbedrijf. Ten behoeve van de 
ontwikkeling zal verevening plaatsvinden. Deze vervening bestaat uit het slopen van 
voormalige agrarische opstallen, het verkleinen (reduceren) van het vigerende bouwvlak 
en het landschappelijk inpassen van de gehele locatie. 

Halle-Nijmanweg 44 Halle 
Het voormalige schoolgebouw wordt omgezet voor het faciliteren van een tijdelijk 
recreatief verblijf voor mensen met een lichamelijke, verstandelijk of meervoudige 
beperking. Het te verbouwen pand krijgt hierdoor (zorg) gerelateerde recreatieve functie. 
Bezoekers/gasten wordt een kort dag- en/of nachtverblijf geboden voor een weekend, 



midweek of week. Het uiterlijk van de bebouwing wijzigt niet. Intern zullen er aanpassingen 
worden doorgevoerd om de beoogde functie te kunnen realiseren. Het perceel zal worden 
ingeplant met lage streekeigen erfbeplanting. Met dit initiatief wordt een passende 
herinvulling gegeven aan een leegstaand schoolgebouw met een zorg gerelateerde 
recreatieve functie. 

Zienswilzen  
Broekstraat 17 Hummelo en Doetinchemseweg 79 en 79 A Zo/hem 
Op dit planonderdeel zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. 

Halle-Nijmanweg 44 Halle 
Op dit planonderdeel zijn twee zienswijzen naar voren gebracht. Een samenvatting van de 
zienswijzen, de reactie van de initiatiefnemer en de gemeentelijke beantwoording zijn 
opgenomen in de bij dit voorstel en ontwerpbesluit behorende reactienota zienswijzen. De 
zienswijzen zijn deels gegrond. Op het onderdeel ten aanzien van de in-/uitrit is met de 
indieners van de zienswijzen contact geweest. Zij geven aan dat met het verleggen van de 
in-/uitrit, aan dat deel van hun bezwaren wordt tegemoet gekomen. Dit leidt wel tot 
aanpassing van de plantoelichting, maar niet tot wijziging van de regels of de verbeelding. 
Eén van de zienswijzen bevat nog enkele andere punten die in de reactienota zienswijzen 
worden beantwoord. 

Ambtshalve wijzigingen 
Op de locatie Halle-Nijmanweg 44 Halle is geen woning toegelaten en ook niet gewenst 
door initiatiefnemer. In het voorontwerp van het plan waren dan ook geen regels 
opgenomen die een woning toelaten. In het veegplan echter is wel opgenomen dat in de 
regel één woning is toegelaten, tenzij dat met een maatvoering op de kaart met een ander 
aantal is aangegeven. Voor deze locatie had dan ook een maatvoering 'aantal woningen' 
met de waarde "0" (nul) opgenomen moeten worden. Dit moet bij de vaststelling worden 
hersteld. 

Kanttekeningen 
Hoewel de drie voorbereidingsplannen door hun aard en omvang allen A-plannen zijn, 
waarbij de initiatiefnemers verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het plan, is het plan 
voor Halle-Nijmanweg 44 Halle in opdracht van de gemeente opgesteld. Dit heeft als 
reden dat de gemeente deze locatie verkoopt inclusief een voor het initiatief passende 
bestemming. 

Kosten, baten en dekking 
De kosten van de procedure zijn via leges en een anterieure overeenkomst met de 
initiatiefnemers gedekt. 

Uitvoering 
De initiatiefnemers en indieners van de zienswijzen worden schriftelijk geïnformeerd over 
het raadsbesluit. 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde plan komen gedurende 6 weken ter inzage te 
liggen voor de mogelijkheid van beroep. 



Evaluatie 
Onderdeel van de pilot is het evalueren van het doorlopen BBP-traject. Op een later tijdstip 
komen wij bij u terug met de evaluatie waarbij wij met de intern en extern betrokkenen 
terugkijken op het doorlopen proces. Aan de hand daarvan wordt bekeken of het proces 
bijsturing behoeft 

Hengelo (Gld), 20 september 2016, 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 
B.J. Drewes 	 M. Besselink 

Bijlagen: 
- Ontwerp raadsbesluit 
- Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
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REACTIENOTA ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 

ZIENSWIJZEN 

Postregistratienummer: IN16-110273 
Datum brief: 31-7-2016 
Datum ontvangen: 31-7-2016 
Betreft: Halle-Nijmanweg 44 Halle 

Ontvankelijk: ja 

Samenvatting zienswijze 
Bezwaar tegen meer verkeer en drukte tijdens vakantieperiodes en weekenden. 
Bij toename van de activiteiten bij het verblijf, zal het veiligheidsgevoel afnemen. 
Het huis zal minder waard worden. 
Uitzicht vanuit het raam op geparkeerde auto's. 
De ingang van het perceel komt tegenover Halle-Nijmanweg 34 te liggen, wat inhoudt dat 
auto's met hun lichten in de woonkamer schijnen. 
De toename van verkeer brengt nog meer gevaarlijke situaties met zich mee op de kruising 
bij de school. 
Bezoekers (van de school) draaien regelmatig op de oprit van Halle-Nijmanweg 34 waardoor 
schade hekwerk en auto's is veroorzaakt. Dit zal waarschijnlijk weer toenemen wanneer er 
een vakantieverblijf (meer verkeer) komt. 
Tegenover de uitrit van Halle-Nijmanweg 34 is een strook waar veel mensen hun auto 
parkeren, ondanks de aanwezige parkeervakken. 
Veel hinder bij het in en uitrijden bij Halle-Nijmanweg 34, vooral met aanhangers. Bij deze 
nieuwe functie zal dit waarschijnlijk alleen maar toenemen. 
Het dagverblijf komt aan de kant van de huizen. Hierdoor zal (voornamelijk in de zomer), 
hinder worden ondervonden wanneer wij in onze tuin zitten. 
In het plan staat dat er in de naaste omgeving een garage en opslagbedrijf gevestigd is. 
Op Halle-Nijmanweg 34 is een montage/constructiebedrijf gevestigd. 

Samenvatting reactie initiatiefnemer 
Een acceptabele oplossing wordt bereikt door de parkeerinrichting aan de noord-westzijde 
op de Halle-Nijmanweg/Halseweg te doen ontsluiten. De bestaande in- en uitrit kan in dat 
geval komen te vervallen en de groenstrook kan ten behoeve van de privacy worden 
doorgetrokken tot voorbij nr. 36. De strook aan de zijde van de woningen wordt volledig en 
royaal door groen afgeschermd. Als we kiezen voor een dichte bladhoudende erfafscheiding 
wordt alle mogelijke overlast door onder meer autoverlichting weggenomen. Tevens vormt 
de situering van de parkeerinrichting zoals aangegeven juist een extra afstandsbarrière tot 
o.a. de speelweide. Situering van de parkeerinrichting elders op het perceel heeft echter 
zeker niet de voorkeur. De groenbarrière tot het terras is op deze wijze ook zeer royaal. De 
zijdeur recht tegenover nr. 36 kan voor gasten worden afgesloten door hiervan bijvoorbeeld 
enkel een 'diensttoegang' te maken. Op deze wijze hebben gasten niets van doen in de 
zijstraat en zal enkel de vooringang gebruikt gaan worden. 

Beantwoording gemeente 
Door de gewijzigde ontsluiting aan de noord-westzijde op de Halle-Nijmanweg/Halseweg en 
groene afscherming van met name de parkeervoorziening wordt aan een groot aantal 
bezwaren tegemoet gekomen ten aanzien van de in-/uitrit, zicht op geparkeerde auto's en in 
huis schijnende autolichten. Maar ook het keren van auto's en gevaarlijke situaties op de 
Halle-Nijmanweg, doordat ontsluiting niet meer plaatsvindt aan de zijde van de woningen. 
Voor het overige delen wij de zienswijze niet. De doelgroep, de aard van de activiteiten en de 
momenten waarop deze en de verkeersbewegingen plaatsvinden, zullen anders zijn. Een 
gevoel van (on)veiligheid is subjectief. Gezien de toekomstige doelgroep, tijdelijk recreatief 
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verblijf van mensen met een lichamelijke, verstandelijk of meervoudige beperking, is een 
afnemende veiligheid niet te verwachten. Het gewijzigde gebruik zal eerder tot afname van 
verkeer en drukte leiden dan tot toename. De accommodatie biedt bij een evenwichtig-
gemengde en gemiddelde zorgvraag een optimaal gebruik bij circa 25 personen per verblijf. 
De bezettingsgraad is geprognosticeerd op 25%, verspreid over het hele jaar met een 
concentratie in de maanden april t/m oktober. Bij het gebruik als school zijn het aantal 
personen dat er verblijft en de bezettingsgraad beduidend groter. 
De aanwezigheid van dagverblijf aan de zijde van de woningen levert niet meer overlast op 
dan in de nu bestemde situatie als school, mede gelet op het minder intensieve gebruik. De 
milieucategorie van de nieuwe functie is vergelijkbaar of lager. Daarbij biedt de huidige 
bestemming `Maatschappelijk' de mogelijkheid tot uitbreiding van de bebouwing met 74 m2. 
De herziening van de bestemming ten behoeve van de nieuwe functie laat geen uitbreiding 
van de bestaande bebouwing meer toe. 
De montage/constructiebedrijf wordt inderdaad niet in de toelichting genoemd. Deze is 
binnen de geldende bestemming 'Wonen' met een aanduiding als nevenactiviteit tot 120 m2  
bestemd. 
Mocht er sprake zijn van waardevermindering van de woning, dan is daarop de wettelijke 
planschaderegeling van toepassing. Belanghebbende kan daartoe een verzoek doen na 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Of het verzoek toewijsbaar is, zal 
beoordeling van dat verzoek moeten uitwijzen. 

Wijziging bij vaststelling 
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van de planregels of verbeelding. De zienswijze leidt 
wel tot aanpassing van de plantoelichting. 
Paragraaf 2.3.2.2.2 en 2.3.2.3 zijn aangepast ten aanzien van de gewijzigde ontsluiting en 
de groene afscherming. Paragraaf 2.3.2.1.1 is aangepast in verband met het 
montage/constructiebedrijf. 

Postregistratienummer: E16-19639 en E16-19640 
Datum mondelinge reactie en  e-mail:  5-8-2016 
Datum ontvangen: 5-8-2016 
Betreft: Halle-Nijmanweg 44 Halle 

Ontvankelijk: ja 

Samenvatting zienswijze 
Bezwaar tegen met name de locatie van de in- en uitrit in verband met veiligheid en overlast. 

Samenvatting reactie initiatiefnemer 
Een acceptabele oplossing wordt bereikt door de parkeerinrichting aan de westzijde op de 
Halle-Nijnnanweg te doen ontsluiten. De bestaande in- en uitrit kan in dat geval komen te 
vervallen en de groenstrook (bomenhaag o.i.d.) kan ten behoeve van de privacy worden 
doorgetrokken tot voorbij nr. 36. De strook aan de zijde van de woningen wordt volledig en 
royaal door groen afgeschermd. Als we kiezen voor een dichte bladhoudende erfafscheiding 
wordt alle mogelijke overlast door o.m. autoverlichting weggenomen. Tevens vormt de 
situering van de parkeerinrichting zoals aangegeven juist een extra afstandbarrière tot o.a. 
de speelweide. Situering van de parkeerinrichting elders op het perceel heeft echter zeker 
niet de voorkeur. De groenbarrière tot het terras is op deze wijze ook zeer royaal. De zijdeur 
recht tegenover nr. 36 kan voor gasten worden afgesloten door hiervan bijvoorbeeld enkel 
een 'diensttoegang' te maken. Op deze wijze hebben gasten niets van doen in de zijstraat en 
zal enkel de vooringang gebruikt gaan worden. 

Beantwoording gemeente 
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Door de gewijzigde ontsluiting aan de noord-westzijde op de Halle-Nijmanweg/Halseweg 
wordt aan de bezwaren tegemoet gekomen ten aanzien van de in-/uitrit, veiligheid en 
overlast. 

Wijziging bij vaststelling 
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van de planregels of verbeelding. De zienswijze leidt 
wel tot aanpassing van de plantoelichting. 
Paragraaf 2.3.2.2.2 en 2.3.2.3 zijn aangepast ten aanzien van de gewijzigde ontsluiting en 
de groene afscherming. 

AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 

Betreft: Halle-Nijmanweg 44 Halle 
Opmerking 
Dit veegplan is een samenvoeging van individuele plannen die als één plan in procedure zijn 
gebracht. Bij het veegplan is er voor gekozen deze qua opzet en inhoud te laten aansluiten 
bij het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan landelijk gebied Bronckhorst' en de 
standaardregels voor bestemmingsplannen in Bronckhorst. Op de locatie Halle-Nijmanweg 
44 Halle is geen woning toegelaten en ook niet gewenst door initiatiefnemer. In het 
voorontwerp van het plan waren dan ook geen regels opgenomen die een woning toelaten. 
In het veegplan echter is wel opgenomen dat in de regel één woning is toegelaten, tenzij dat 
met een maatvoering op de kaart met een ander aantal is aangegeven. Voor deze locatie 
had dan ook een maatvoering 'aantal woningen' met de waarde "0" (nul) opgenomen moeten 
worden. Dit zal bij de vaststelling worden hersteld. 

Aanpassing van het plan 
Ter plaatse van Halle-Nijmanweg 44 Halle is de maatvoering 'aantal woningen' opgenomen 
met de waarde "0" (nul). 
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