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Onderwerp: Bestemmingsplan "Welbergsedijk 51"
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Aan de raad,

1. Inleiding
De initiatiefnemers zijn eigenaren van een grondgebonden agrarisch bedrijf verdeeld over twee 
locaties. De akkerbouw is een branche waarin de marges klein en de risico's groot zijn. Daarom is 
het noodzakelijk om de efficiency van de agrarische bedrijfsvoering te verhogen. In dat kader zijn 
initiatiefnemers voornemens alle agrarische bedrijvigheid te concentreren op de locatie aan het 
Welbergswegje. De locatie aan de Welbergsedijk wordt daardoor overbodig.

De concentratie van de agrarische bedrijvigheid biedt de mogelijkheid tot herontwikkeling 
van de locatie aan de Welbergsedijk. Doordat de bedrijfsmatige activiteiten niet langer daar 
plaatsvinden, maakt het mogelijk om de leegte in het woonlint aan de noordzijde van de 
Welbergsedijk op te vullen met nieuwe woningen en daarmee het woonlint ter plaatse af te 
ronden. De initiatiefnemers verzoeken hiervoor medewerking van uw raad.

Nadat het college de bereidheid had uitgesproken om in principe medewerking te verlenen (onder 
voorbehoud van vaststelling door uw raad), hadden de initiatiefnemers de omgeving per brief over 
het voornemen geïnformeerd, zodat de omwonenden vanaf het begin van het traject op de hoogte 
waren van de ruimtelijke ontwikkeling in hun buurt. Daarna startte de fase van het uitvoeren van 
alle noodzakelijke onderzoeken op de projectlocatie.

Toen uit alle onderzoeken de conclusie werd getrokken dat er geen belemmeringen waren, waren 
de dorpsraad, de omwonenden, andere belangstellenden en ook uw raad voor een inloopavond 
uitgenodigd. Het plan werd toegelicht en er was ruimte voor het stellen van vragen en het indienen 
van inspraakreacties. De opbrengst van de drukbezochte inloopavond was dat er veel interesse is 
voor de nieuwe woningen, maar ook dat de omwonenden zorgen hadden.

Op aanwijzen van de gemeente hebben de initiatiefnemers (via de inmiddels wijlen gevolmachtigde) 
met de omwonenden een keukentafelgesprek gevoerd. Het verslag hiervan is bijgevoegd in de 'nota 
van inspraakreacties'. De initiatiefnemers en de omwonenden hebben overeenstemming bereikt: 
met de komst van de woningen is ingestemd met enkele aanpassingen: een grotere afstand van de 
woningen tot de weg, een lagere bouwhoogte en de ontsluiting van via een parallelweg.
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2. Achtergrond
De bevoegdheid om een bestemmingsplan vast te stellen ligt bij uw raad. In artikel 3.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening is het als volgt omschreven: 'de gemeenteraad stelt voor het gehele 
grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt 
aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven'.

3. Overwegingen
Voor het aspect ruimtelijke ordening geldt dat gebruiksmogelijkheden alleen op passende locaties 
worden toegestaan, waardoor functies op een verantwoorde wijze ruimtelijk worden geordend.
De nieuwe woningen vallen op basis van de provinciale regelgeving binnen stedelijk gebied. Anders 
dan in het buitengebied heeft de provincie binnen stedelijk gebied een terughoudende rol. Dat 
betekent dat uw raad grotere beleidsvrijheid heeft vanwege beperkte provinciale regelgeving.

De projectlocatie is in het woonlint aan de Welbergsedijk gelegen ten oosten van de kern Welberg. 
Het wegbestemmen van de agrarisch bedrijfsbestemming op deze locatie is gewenst, omdat 
daarmee verkeersaantrekkende werking van vrachtwagens op een smalle dijkweg en bedrijfsmatige 
hinder voor de woonomgeving wordt voorkomen. Het toevoegen van woningen in het woonlint 
binnen stedelijk gebied is uit stedenbouwkundig oogpunt passend.

Impressie van de nieuwe ontwikkeling

Ľíŕ,m-

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken openbaar ter inzage gelegen. Tijdens 
de terinzagelegging zijn twee zienswijzen ontvangen. Eén van een omwonende, die om borging van 
de afspraken verzoekt en om verdere verlaging van de bouwhoogte. Eén van de provincie, die om 
borging van de sloop van de bedrijfsopstallen en voor de kwaliteitsverbetering verzoekt. In de 
bijgevoegde 'nota van zienswijzen' zijn de zienswijzen puntsgewijs van een reactie voorzien.
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4. Middelen
De kosten komen voor rekening van de initiatiefnemers en zijn via een overeenkomst verzekerd.

5. Risico's
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van 
State door de indieners van de zienswijze. Anderen kunnen in beroep gaan tegen wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De provincie kan een reactieve aanwijzing geven.

6. Communicatie/Aanpak
Er is een inloopavond geweest, gevolgd door een keukentafelgesprek. Wanneer uw raad het 
bestemmingsplan vaststelt, dan zal het vaststellingsbesluit op de door de wet voorgeschreven 
wijze worden bekendgemaakt en tevens worden de indieners van de zienswijze geïnformeerd.

7. Voorstel
1. De zienswijze van de provincie ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. De zienswijze van de omwonende ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren.
3. Het bestemmingsplan 'Welbergsedijk 5ľ(NL.IMR0.0851.wbBPwdijk51-v001)gewijzigd 

vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen 
en nota van zienswijzen.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergep, 
De secretaris, De burgemeester,
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