
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 25 juni 2019 

Registratienummer : 4599_13735 

Voorstelnummer : 06.20 

Portefeuillehouder : Jacoline Hartman 

Bijlage(n) : 1 

Onderwerp : Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe 

  Achterom 1’ 

   

 

Onderwerp 

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’. 

 

Beslispunten 
1. Het gewijzigde bestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’, imro 

gecodeerd: NL.IMRO.1960.ESTHetnAchterom1_ONT1 vast te stellen.  

2. Geen exploitatieplan vaststellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.  
 

Inleiding 

Het college van de voormalige gemeente Neerijnen heeft in zijn vergadering van 20 juni 2017 besloten 

om mee te werken aan een procedure voor de herziening van het bestemmingsplan Kern Est. De 

mogelijkheid ontstaat hierdoor om het bestaande bedrijf (groothandel in hard en zacht fruit) aan Het 

nieuwe Achterom 1 te Est uit te breiden en de bijbehorende bedrijfswoning te herbestemmen. Tevens 

biedt deze procedure de mogelijkheid om een goede landschappelijke inpassing van het gehele 

bedrijfsperceel te realiseren.  

De op het perceel aanwezige bedrijfswoning wordt op dit moment bewoond door de eigenaar van het 

bedrijf. De opvolger van de eigenaar heeft een woning aan de oostzijde van het bedrijf laten bouwen, 

waardoor de bedrijfswoning herbestemd kan worden naar wonen.  

 

Als gevolg van noodzakelijke onderzoeken heeft het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan 

langer geduurd. Het voorontwerp is ter inzage gegaan op 24 augustus 2018.  

 

Ten tijde van de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan zijn er geen inspraakreacties 

kenbaar gemaakt. Wel heeft zowel de Provincie als het Waterschap aanmerkingen kenbaar gemaakt, 

waarop het plan op een correcte wijze is aangepast.  

 

Het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan heeft conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 

artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht van 16 november tot en met 28 december 2018 ter inzage 

gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.  
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Besluitgeschiedenis 

Het college van de voormalige gemeente Neerijnen heeft achtereenvolgens in zijn vergadering van 19 

juli en 22 oktober 2018 ingestemd met de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan en 

gewijzigd ontwerpbestemmingsplan.  

 

Beoogd effect 

Een planologisch/juridisch kader voor het aanpassen van de bestemmingsvlakken en het uitbreiden 

van de bouwmogelijkheden.  

 

Argumenten 

1. Bestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’.  

Er zijn geen zienswijzen ingediend binnen de ter inzage termijn. Wel is er nog een ambtelijke 

aanpassing gemaakt in het bestemmingsplan ten aanzien van de eenduidigheid omtrent de 

landschappelijke inpassing in zowel de plankaart als in de regels. Het bestemmingsplan zal hierdoor 

gewijzigd vast gesteld worden.  

 

2. Exploitatieplan  

Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Er is een anterieure overeenkomst getekend en er 

zijn plankosten betaald.  Wel dient de raad het besluit te nemen om geen exploitatieplan vast te stellen 

(volgens artikel 6.12 lid 2 Wro).  

 

Kanttekeningen 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

Er zijn geen financiële consequenties, de kosten worden gedragen door de eigenaar van het perceel. 

 

Uitvoering 

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan wordt, op de wettelijke verplichte wijze ter inzage gelegd.  

Voor dit plan wordt de wettelijke procedure gevolgd. Op grond van artikel 8.2 Wro kan een 

belanghebbende bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het 

besluit omtrent vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan.  

 

De ter inzage legging zal op de gebruikelijke manier vooraf bekend worden gemaakt in onder andere 

de Staatscourant.  

Het gewijzigde bestemmingsplan wordt IMRO-gecodeerd aangeboden op de landelijke voorziening 

van ruimtelijkeplannen.nl. Hierdoor kan het bestemmingsplan digitaal geraadpleegd worden. Het 

ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op het gemeentehuis.  
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Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

- 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Voorlopige 

voorziening 

Juridisch Nihil Vertraging/afstel Verweer voeren 

Beroep tegen het 

bestemmingsplan 

Juridisch Nihil Vertraging/afstel Verweer voeren 

     

     

     

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

 

De secretaris,                            de burgemeester, 

 

 

 

Karen Coesmans           Harry Keereweer  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2019; 

 

besluit:  

 
1. het gewijzigde bestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’, imro gecodeerd: 

NL.IMRO.1960.ESTHetnAchterom1_ONT1 vast te stellen;  

2. om geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 2 Wro.  
 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 juni 2019, nummer 20, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


