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On de rwerp: V aststelling ontw erpbestemmingspl a n Kom Aagtekerke
Besli spunt :
1. De ov erweging en t en aa nz ien va n de in ged ien de ziensw ijzen, zoals opge no me n in
het zie nsw ijze nra ppo rt , en am bts ha lve aa npassingen overn em en .

2 . Beslui t en om geen exp loita t iep lan als bedoeld in artikel 6 . 12, lid 1 Wro vas t t e
ste lle n.
3 . Op grond van art ike l 3.8 lid 1, sub e We t ru im te lij ke o rde ning het ontwe r p
best emming sp lan " Kom Aag te ke r ke" m et de daar bij beh oren de dig ita le best and en
be ke nd als NL.IM RO.071 7 .00 27BPAagAp -OW01 gew ijz igd vas t te ste llen.

I nleid ing
Vóó r 1 j uli 2013 moete n op gro nd va n de Wet ru im t elij ke orden ing alle bestemming splannen herzien zij n en digitaal t e raadpl egen . Dit best emmingsplan heeft betrekking op
het dig ita lise ren en actua lise ren van de pla no log ische rege li ng voo r de bebou wd e kom
va n de kern Aag te ke r ke. Teven s wo rdt de reali sa t ie va n ee n wo ning tu ssen Pre laa tweg
4 7 en 4 9 m ogelijk ge maa kt.
Het ontwe r ppla n hee ft va n 1 septe m ber to t en m et 12 okto be r 20 11 op gro nd va n de
Wet ruim telijke orde ning te r in zag e gelegen . Op het ontwerp plan is één zie nsw ijze
ing ek om en . Het Rij k, de pro vinci e en het Wate rsc hap hebben gee n ziensw ijze n t eg en het
on t w erp best emmin gspl an in gedi end . Va n de Gas unie is een ve rzoe k ingekom en het plan
t en aa nz ien van de rege ls va n de best emm in g 'Le iding -Gas' gewij zigd vas t t e ste lle n .
Het bestemm in gsp lan is daarn aast voo rzie n va n de m eest rece nte m odelreg els voo r de
Veerse best emmingspl ann en .
Argumen ten
Het vas ts te lle n va n het voo r ligge nde ontwe r pbeste m m ings pla n draagt bij aan de
act ua lise r ing, digi t ali serin g en deregu lerin g va n de v ige re nde best emmingsp lann en . In
het kad er va n deregul erin g ku nnen een bero ep aa n hui s en het bie de n van recrea t ie f
nachtv erb lijf in ee n bijgebou w bij ee n w onin g ( Do m burgs zo me r huis) ond er voo rwaa rde n
binn en de bestemmingsp lanbep aling en w ord en gereali seerd . Teve ns is de reg elin g voo r
dakkapellen aa nge past om m eer ruimt e t e biede n aa n ontwerpe n di e afw ij ke n va n de
sta ndaa rd, ma ar we l in overeen st emm in g zijn m et red elijke eise n va n we lsta nd. Hierm ee
is de ve rgunningverle ning ve ree nvo udig d en zij n ook min der ruimtelij ke procedures
ben odi gd.
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In het bijgaa nde zie nswijze nrap po rt is een wee rgave opge nomen va n de ing edi ende
zie nswijze en de voorgesteld e besluitvo rm ing hierov er . Ook zijn er ambtsha lv e enkele
on de rge sch ik te wijzig inge n doorgevo erd . Alle w ijzig inge n zijn opge nomen in een losse
bij lage, die onderdeel ui tm aakt van uw besluit.
Kanttekeningen
Tegen uw besluit tot vastst ell i ng bestaat voor be lang he bbende n de mogelijkheid om
beroep in te st ell en bij de Raad van State als zij t ijd ig zienswijze n hebben inged iend of
als het beroep is gericht tegen één van de gewijz igd vastgeste lde onderdelen van het
plan .
W at gaat het college er voor doen
Uw besluit tot va ststelling wordt op de wettelijk voorgesch reven wijze gepubliceerd. Oo k
de indi en er van de zie nsw ijze zal hi ero ver worden geïnformeerd .
Kosten, baten en dekking
Voor de reali satie van een woning tu ssen Prelaatweg 47 en 49 heeft de gemeente ee n
zoge heten " ant er ieure" overee nkomst ges lo te n waa r mee v erze kerd is dat de ko ste n
wo rde n ve rhaa ld op de initiat iefn emer. Verd er zijn er geen nieuw e ontw ikke linge n in het
plan opge no me n waarvoor van uit de Gro ndex plo itatiewe t ko st en ve rhaa ld moeten
wo rden . He t va st ste lle n v an ee n exp loitatiep lan wo rd t hi erm ee ove r bodig.
De kost en voo r het alge me ne dee l va n het beste mmi ng sp lan wo rde n gede kt uit het
reg uli ere bu dget voo r de herzi enin g van beste m m ings pla nnen.

Advies commissies
De com m issie Ra v ind t het voo rste l rij p voo r be ha nde li ng in de raad sv er gaderin g van 15
dece m be r 20 11.
Burg em eester en we t ho ude rs van Vee re,
de secret ar is ,
d e burgem eester,
R.S.M . Heintjes MeM

drs. R.J. van der Zw aag

Bijlag en meege zonden aan raadsl eden :
1. Zi en sw ij zenrapport (co rsan um me r 11B.023 25) .
2. Uittrekse l van de wijziging en/aanpassingen (corsanumme r 11B.0232 8) .
Ter in zag e:
1. Ontwerp best emm ingsplan " Kom Aagtek erke";
2 . Ing edi end e zien swijzen;
Vol ens voorstel door de raad be slo tee-ee..........IS
riffi er,
de v oo rzit t er,

del

T

drs. R. Jo!.=vëii8'!ëf'~~~

cf.g ~ 'Z.o L~.

Bij
vaststelling van het bestemmingsplan
Aagtekerke aan te brengen wijzigingen

Kom

Het ontwerpbestemmingsplan Kom Aagtekerke heeft in het kader van de vaststeliingsprocedure met
ingang van 1 september 2011 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze
ingediend. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 15 december 2011 gewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van de zienswijze zijn er geen wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Wel
hebben ambtshalve overwegingen geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. De wijzigingen
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in de hierna volgende paragraaf vermeld. Volstaan
is met een opsomming van de aangebrachte wijzigingen. Voor meer uitgebreide informatie wordt
verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit zelf.

Ambtshalve aanpassingen

Regels
Artike/13 Wonen
•
Artikel 13.2.1 lid h wordt als volgt gewijzigd:
'ho indien gebouwen worden afgedekt door een constructie van één of meer hellende dakvlakken,
bedraagt de dakheliing, tenzij met een aanduiding anders is aangegeven, ten hoogste 65°'.

Artike/14 Leiding - Gas
•
Artikel 14.4.1 lid b wordt als volgt gewijzigd:
'b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;'.

Corsanummer: 11B.02328

