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Besluit nr. PS2015-106 
 
 
 
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gezien de voorstellen van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over het inpassingsplan 
Herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard;  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 105, eerste lid, 
juncto artikel 143, tweede lid van de Provinciewet; 
 
 
BESLUITEN 
 
1. In te stemmen met de beoordeling van de ingekomen zienswijzen en de daaruit 

voortvloeiende wijzigingen (zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende 
commentaarnota, en met de ambtshalve wijzigingen;  

2. Het inpassingsplan, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie 

NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST1, gewijzigd vast te stellen met inachtneming van 

de amendementen 15A3 en 15A4 en vrij te geven voor beroep; 
3. Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen de wijzigingen volgens de 

commentaarnota in het inpassingsplan te verwerken; 
4. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wro, vast te stellen; 
5. Begrotingswijziging 12 vast te stellen, waarmee een reservering van € 4.600.000 wordt 

gevormd voor het PIP Bommelerwaard met bijdragen van: 

 programma 6:2 (Natuur en Landschap) ad  €  940.000 

 programma 4:0 (Mobiliteit) ad  €  400.000 

 programma 2:1 (Stad en Regio) ad  €  900.000 

 programma 1:2 (Economische ontwikkeling) ad  € 2.360.000 
Toe te voegen aan programmareserve 1:2, onderdeel PIP Bommelerwaard. 

 
Arnhem, 25 februari 2015 - zaaknr. 2014-012292 
 
Provinciale Staten van Gelderland 
 
 
 
 
 
voorzitter griffier 
  
 
 
 
 
N.B. Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Voor het instellen van beroep betekent dit dat de belanghebbende in het beroepschrift moet 
aangeven welke beroepsgronden hij/zij tegen het besluit aanvoert. Na afloop van de 
beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Een en ander 
wordt op wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Tevens wordt hiervan mededeling 
gedaan aan degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp inpassingsplan. 
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