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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Delden Zuid 2015 

  

  

Voorstel: 1. De ingediende zienswijzen gedeeltelijk overnemen, overeenkomstig het 

bepaalde in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Delden 

Zuid 2015” 

2. De ambtshalve wijzigingen zoals omschreven in de “Zienswijzennotitie 

ontwerpbestemmingsplan Delden Zuid 2015” overnemen 

3. Het bestemmingsplan Delden Zuid 2015 gewijzigd vaststellen overeen- 

komstig de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en 

regels, zoals tevens vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1735.Deldenzuid2015.VS10 

Geen exploitatieplan vaststellen 

Gedeputeerde Staten van Overijssel vragen te verklaren geen bezwaar 

te hebben tegen eerdere publicatie. 

KiEa     
  

1 SAMENVATTING 

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het zuidelijk deel van de kern Delden. Het betreft 

een actualiseringsplan. In een dergelijk plan wordt het geldende bestemmingsplan overge- 

nomen, waarbij de feitelijke situatie wordt beschouwd en eventueel ondergeschikte 

veranderingen kunnen worden aangebracht. 

Gedurende de inzagetermijn zijn drie zienswijzen ingediend. In twee situaties wordt 

gevraagd om het beheer, onderhoud en de veiligheidsaspecten van hoogspanningsleidingen 

en gasleidingen beter te waarborgen. Daarnaast vraagt een bedrijf de huidige situatie aan te 

passen en meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Een en ander is in de zienswijzen- 

notitie beschreven. De zienswijzen zijn ontvankelijk en hebben geleid tot enkele aanpas- 

singen in het bestemmingsplan. Een en ander is beschreven in de “Zienswijzennotitie 

ontwerpbestemmingsplan Delden Zuid 2015". Deze notitie maakt daarom deel uit van uw 

besluit. 

Daarnaast worden drie ambtshalve aanpassingen aan de verbeelding voorgesteld. 

U wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Gebied 

Het plan omvat het zuidelijk deel van de kern Delden. De zuidelijke grens wordt gevormd door 

het Twentekanaal, de westgrens is het bedrijventerrein Schneidersbos, de noordgrens de 

spoorlijn Zutphen- Oldenzaal en de oostgrens is het golfterrein. Het plangebied is hieronder 

weergegeven. 



  
Inhoud 

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld overeenkomstig het “Handboek standaard digitale 

bestemmingsplannen”. Het plan is consoliderend van aard. Het bestemmingsplan Delden-Zuid 

en Schneidersbos worden overgenomen en digitaal vastgelegd. De huidige situatie is 

opgenomen. Daarnaast worden enkele ondergeschikte ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De 

laatste bestemmingsplan-herzieningen zijn verwerkt. Als het plan is vastgesteld wordt voor dit 

deel van Delden het bestemmingsplan digitaal ontsloten op perceelsniveau. 

Wijzigingsbevoegdheid 

In verband met de plannen voor het verbreden van het Twentekanaal en de veranderingen aan 

de kade is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

In De Braak-West zijn nog niet alle woningbouwmogelijkheden benut. Om de invulling maxi- 

maal mogelijk te maken, zijn op die locaties verschillende typen woningen mogelijk. Vrijstaand, 

tweeaaneen of geschakeld zijn uitwisselbaar. 

Voor het gebied waar gestapelde woningbouw mogelijk is, is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. Met deze bevoegdheid kan het college het bestemmingsplan wijzigen. Met die 

bevoegdheid is het mogelijk om bij de realisatie van grondgebonden woningen het bouwvlak te 

vergroten. 

  
3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad voor het gehele 

grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast. Daarbij wordt ten 

behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen 

grond aangewezen en worden met het oog op die bestemming regels gegeven voor bouwen 

en gebruik. 

Een bestemmingsplan wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voor- 

bereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 



In het geval er bouwplannen worden mogelijk gemaakt, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit 

ruimtelijke ordening, dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatie- 

plan te worden vastgesteld waarin het kostenverhaal wordt geregeld. Het doel hiervan is dat 

de kosten van de bestemmingsplanprocedure op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. 

Daarnaast is het mogelijk het kostenverhaal voor bovengenoemde bouwplannen anderszins 

te verzekeren. Dit kan 0.a. door het sluiten van een overeenkomst met de initiatiefnemer. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Het plan voorziet in een actueel bestemmingsplan voor het zuiden van Delden, zoals het 

bedrijventerrein Schneidersbos en de woonwijken De Braak en De Braak-West. Met dit plan 

ontstaat een actueel toetsingskader en wordt voldaan aan de digitale verplichtingen. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Ontwerp-bestemmingsplan 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 5 maart 2015 gedurende 6 weken voor 

eenieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn drie ziens- 

wijzen naar voren gebracht. 

Zienswijzen 

Voor de samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de 

“Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Delden Zuid 2015”. Voorgesteld wordt de 

zienswijzen gedeeltelijk over te nemen. 

Ambtshalve wijzigingen 

In de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Delden Zuid 20157 is een aantal ambts- 

halve wijzigingen voorgesteld. 

Ondergrond 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de locatie van de geometrische plan- 

objecten gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 

NL.IMRO.1735.Deldenzuid2015.dwg; 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan “Delden Zuid 2015” zijn ten laste van 

de begroting 2015 gebracht. 

Wij stellen u voor on in deze situatie geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het bestem- 

mingsplan geen bouwplannen mogelijk maakt zoals bedoeld in artikel 6.2.1. Besluit ruimte- 

lijke ordening. 

4.D Wat is het alternatief? 

Er is geen geschikt alternatief. Bestemmignsplannen moeten regelmatig worden geactua- 

liseerd, waarbij de digitaliseringsverplichting geldt. De plannen zijn al digitaal raadpleegbaar 

maar nog niet volgens de huidige IMRO-standaard codering, waardoor het plan op perceels- 

niveau digitaal raadpleegbaar is. Om die reden is het plan in procedure gebracht. 

4.E Wat is het risico? 

Het bestemmingsplan omvat een actualisiatie van de geldende bestemmingsplannen waar- 

door er in principe geen planologische onwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Er zijn met 

het bestemmingsplan dan ook in beginsel geen financiële risico's, zoals planschade 

gemoeid. 



4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Bij gewijzigde vaststelling is in artikel 3.8. lid 4 Wet ruimtelijke ordening geregeld dat in 

afwijking van het 3° lid het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan pas 6 weken na 

vaststelling wordt bekend gemaakt. Door Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken 

om te verklaren dat zij geen bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking van de vast- 

stelling dan de termijn van 6 weken genoemd in artikel 3.8. lid 4 Wet ruimtelijke ordening, 

kan na ontvangst van deze verklaring het gewijzigde plan gepubliceerd worden conform de 

vereisten van de Wet ruimtelijke ordening en hoeft de termijn van 6 weken niet afgewacht te 

worden. Doel hiervan is de vervolgprocedure te versnellen zodat het bestemmingsplan 

eerder rechtskracht krijgt. Dit is een tijdwinst van circa 4 weken. 

Na de vaststelling en de ontvangst van de verklaring van Gedeputeerde Staten van 

Overijssel wordt het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 

kenbaar gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel op onze website als in het 

gemeentelijk informatiecentrum kan worden geraadpleegd. 

Tegen de vaststelling staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Tevens kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden verzocht 

om een voorlopige voorziening te treffen. 

5 COMMUNICATIE 

Er is een gesproken met indieners van de zienswijzen. De inhoud van de zienswijzen is 

besproken. In de zienswijzennotitie is dit verwoord. 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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