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PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 juli 2016; 
 
Overwegende dat: 
 
- Provinciale Staten bij besluit van 25 februari 2015 het inpassingsplan Tuinbouw 

Bommelerwaard hebben vastgesteld; 
- daartegen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroepen zijn 

ingesteld; 
- de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij tussentijdse uitspraak van 11 mei 

2016 Provinciale Staten heeft opgedragen, met inachtneming van de overwegingen in deze 
uitspraak, passende planregelingen vast te stellen; 

- daarvoor een termijn is gesteld van 26 weken die afloopt op 8 november 2016; 
 
Gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
BESLUITEN 
 
1. Toevoeging aan artikel 1 Begripsbepalingen van het begrip ‘eenmalig’ met vernummering 

van de begrippen vanaf 1.29 tot en met 1.75 en wel als volgt: 
 

1.29 eenmalig: 
binnen de looptijd van het plan zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid Wro, in één of 
meerdere fasen;  

 
2. Wijziging van artikel 4.2.2, aanhef en onder b en wel als volgt: 

 
4.2.2 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 

paddenstoelenteelt' zijn gebouwen ten behoeve van de paddenstoelenteelt toegestaan 
met dien verstande dat de oppervlakte van de gebouwen eenmalig met ten hoogste 
10% van het betreffende aanduidingsvlak mag worden vergroot direct aansluitend aan 
dat aanduidingsvlak, waarbij de afstand tot een woning op het aangrenzende perceel 
na de uitbreiding minimaal 14 m dient te bedragen en welke uitbreidingsmogelijkheid 
op gelijke wijze van toepassing is ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’.  

 
3. Wijziging van artikel 5.2.2, aanhef en onder c en wel als volgt: 

 
in aanvulling op en in afwijking van het bepaalde onder b geldt voor de bebouwing ten 
behoeve van perceel Provincialeweg 31a dat deze binnen het gehele bouwvlak is 
toegestaan, mits de bebouwing landschappelijk wordt ingepast zoals opgenomen in Bijlage 
3 Landschappelijke inrichting Provincialeweg 31a en met dien verstande dat deze 
verplichting niet geldt voor de bedrijfsuitbreiding die reeds is vergund, maar nog niet 
gerealiseerd. 

 
4. Wijziging van de verbeelding, zodanig dat het agrarische bouwvlak van het perceel H.C. de 

Jonghweg 23 te Rossum wordt aangepast, zodat de paardenbak en de stapmolen daarvan 
deel uitmaken en met weglating van het westelijke perceelsgedeelte dat niet meer deel 
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uitmaakt van de bedrijfsvoering. Het wordt redelijk geacht om, gelet op het agrarische 
gebruik en de beperkte omvang daarvan, de maatvoering van het bouwvlak daarop af te 
stemmen, hetgeen betekent dat de bestaande bedrijfsvoering en bebouwing binnen de 
bouwgrenzen wordt gelegd. 

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

NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST2, aldus gewijzigd vast te stellen, en te publiceren 
voor beroep. 
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