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Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en 
Paalgraaf 11 te Hellouw

Beslispunten
1. Vaststellen van bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 
en Paalgraaf 11 te Hellouw"

Inleiding
Aan de Paalgraaf 11 te Hellouw is het griendbedrijf van Van Aalsburg gevestigd. Vanwege 
wet- en regelgeving is het noodzakelijk geworden om het griend op het eigen 
bedrijfsperceel aan de Paalgraaf 11 op te slaan. De huidige situatie biedt hier 
onvoldoende mogelijkheden voor. Daarnaast is er een uitbreiding van bedrijfsgebouwen 
nodig om materieel overdekt op te kunnen slaan en te onderhouden. Deze toename van 
bedrijfsactiviteiten op het perceel zorgt er tevens voor dat er meer toezicht gewenst is bij 
de opslag van het wilgenhout en het materieel en toezicht op de aldaar gehuisveste 
arbeiders. Dientengevolge is de behoefte aan een tweede bedrijfswoning ontstaan, waar 
een 2e bedrijfsleider gehuisvest wordt. Naast de ontwikkelingen aan de Paalgraaf 11 
heeft het bedrijf de agrarische bedrijfslocatie met bijbehorende gronden aan de 
Meikampgraaf 7 aangekocht. Een deel van de gronden is in eigendom bij initiatiefnemer 
en een deel is verkocht aan agrariërs in de omgeving. Dit betekent dat de locatie aan de 
Meikampgraaf 7 niet meer als agrarisch grondgebonden bedrijf te exploiteren valt. 
Initiatiefnemer wil het perceel omzetten naar particuliere bewoning conform de 
wijzigingsbevoegdheid "Wijziging naar wonen ten behoeve van ruimte-voor-ruimte 
woningen", die in het bestemmingsplan 'Buitengebied Neerijnen Veegplan 2017' is 
opgenomen. Het initiatief voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de 
wijzigingsbevoegdheid en de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt. 
De compensatiewoning die hieruit voortkomt wordt gerealiseerd aan de Paalgraaf 11, als 
tweede bedrijfswoning.
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Besluitgeschiedenis
Het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Neerijnen 
heeft op 4 december 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en Paalgraaf 11 te Hellouw” ter inzage te leggen. 
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 
voor iedereen ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beoogd effect
Mogelijk maken om op perceel aan de Paalgraaf 11 de opslagmogelijkheden en het 
bouwvlak te vergroten en een tweede bedrijfswoning te bouwen en op perceel aan de 
Meikampgraaf 7 het bouwvlak te verkleinen en de bestemming agrarisch te wijzigen naar 
wonen, binnen de gestelde eisen van de wijzigingsbevoegdheid "wijziging naar wonen ten 
behoeve van ruimte-voor-ruimte woningen"

Argumenten
Het ontwerpbestemmingsplan is eerder door het college van B&W van de voormalige 
gemeente Neerijnen ter inzage gelegd en hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Financiën
De kosten van het bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 
7  en  Paalgraaf  11  te  Hellouw”  zijn  geborgd  in  de  bij  de  terinzagelegging  van  het 
ontwerpbestemmingsplan  getekende  anterieure  overeenkomst  en 
planschadeverhaalovereenkomst. Op grond van deze anterieure overeenkomst heeft de 
initiatiefnemer de gemaakte plankosten betaald aan de gemeente Neerijnen

Uitvoering
De  ter  inzage  legging  van  het  vastgestelde  bestemmingsplan  wordt  op  de  wettelijk 
verplichte wijze aangekondigd middels een publicatie in de Staatscourant.

Planning
De beroepstermijn van zes weken start na publicatie van het vastgestelde plan. Indien er 
geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan 
daarna in werking. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan beroep alleen worden 
ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 
daartoe niet in staat zijn geweest. 

Evaluatie
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N.v.t.

Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, op de 
gemeentelijke website en in huis aan huis bladen.
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Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

Voorlopige 
voorziening

Juridisch Nihil Vertraging/
afstel

Verweer voeren

Beroep tegen het 
plan

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 5 februari 
2019;

besluit:

 het bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, herziening Meikampgraaf 7 en 
Paalgraaf 11 te Hellouw” vast te stellen.

 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2019, nummer ,

de griffier,                                  de voorzitter,
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