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Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016
Agendanr. 9.
Aan de Raad
No.ZA.l4-29466/DV.16-58l,
afdeling Ruimte.
Sellingen, 10 maart 2016
Ondelwerp: Partiële hervaststelling bestemmingsplan |Buitengebied 2009, gedeeltelijke
herziening 2015':
Inleiding
Bij besluit van uw raad van 27 oktober 2015 is het bestemmingsplan tïBuitengebied
2009, gedeeltelijke herziening 2015' vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling is door
de heer R.C.H. Gommers, Wollingboe|eg 12 te Bourtange beroep ingesteld bij de
Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.
Betrokkene heeft tijdig een zienswjze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De
zienswijze is echter niet meegenomen in het voorstel aan uw raad en geen onderdeel
geweest van uw besluiworming. De reden daarvan is dat de ingekomen brief niet op de
juiste wijze in het postregistratiesysteem terecht is gekomen.
De heer Gommers heeû in het kader van de inspraakprocedure gevraagd om de
begrenzing van het bij zijn woning behorende erf aan te geven in het verlengde van de
achtergevel van de woning van zijn buurman. Daartegen bestaan geen bezwaren en aan
hem is als reactie op de inspraak meegedeeld dat deze aanpassing in het on|erpplan
zou worden meegenomen. De aanpassing is echter niet geheel conform de gedane
toezegging doorgevoerd. De gang van zaken is te betreuren maar inmiddels een feit.
Partiële he|astste|ing
Het ligt in de lijn der verwachting dat het beroep gegrond zal worden verldaard en dat
alsnog besloten moeten worden over de ingediende zienswjze. De Afdeling
bestuursrechtspraak zou kunnen worden voorgesteld om de gemeente met toepassing
van de zogenaamde bestuurlijke lus alsnog in de gelegenheid te stellen om binnen een te
stellen termijn een nieuw besluit te nemen. Het ligt echter naar ons oordeel het meest
voor de hand om fout in de procedure direct te herstellen. Zolang de Raad van State nog
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partiële her-vaststelling van het bestemmingsplan ten aanzien van het onderhavige
perceel.
Reeds bij de verwerking van de inspraak is geconstateerd dat tegen de aanpassing van het
bestemmingsvlak geen ove-egende bezwaren bestaan. Het ligt daarom voor de hand de
vel-beelding van het bestemmingsplan ten aanzien van dit perceel ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, zoals op de bij dit besluit behorende
verbeelding is aangegeven.
Dit voorstel brengt geen wijziging in
exploitatieplan op te stellen.
het standpunt dat er geen noodzaak is om een
Voorstel
Wij stellen u voor:
1. de door R.C.H. Gommers, Wollingboerweg 12, 9545 VC Bourtange ingediende
zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. het bestemmingsplan Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015: ten
aanzien van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente
Vlag|edde, sectie U nr. 713 gewijzigd vast te stellen en daarmee het
bestemmingsvlak te vergroten zoals op de bij dit besluit behorende verbeelding is
aangegeven;
het bestemmingsplan opnieuw te publiceren op
onder bestandskenmerk NL.lMllO.0048.BPl40l.vs02.
|.ruimteliikeplannen.nl
Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde,
L.A.M. Kompier, burgemeester
J.M. de Vos, secretaris
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No. 9.
Lùz çzad vzn de gemeente gjzgtweddeî
op vooçstek vzn Buïgemeestez en Wethoudeïs à.çj. kè nïzaït 2Q36, no.zh.L4-
294661b9.26-583, afdeking Ruimteq
oveïwegende çjzt ïïet bestemmingspkzn çBuitengebied lQQ9,
lQï5, ja bestandskenmeçk NL.IMKO.QQ48.BP34ùï-vsùk
vzstgestekdî
Kedeejtelkjke |eçziening
o| 27 oktobeï 2ù25 is
çjzt de tegen ïïet ontweïvbestewmingspjan ingediende zienswkjze van de Yeeç %.C.U.
Gommeçs te Bouïbange, niet bij de besLuitvoçmin| ks betïo|enè
ja de inboud vzn de zienswijze zznjeiàinz zou zijn geweest bot een Len opzichte van ïtet
ontweïvbestemmingsvLzn gewkjzigàe vaststekkingè
dat çjeze omissie kan woïden |eçstekd dooç een vzïtiëLe Yeïvaststekïkn| vzn ïïeb
bestermkn|svjan Len aznzien vzn Yet betço|en veçceejè
b e s L u L 't ,
L . de dooï K.C.H. Gommeïs, Wokjingboeïweg îl, 95*5 VC Youztange ingedkende
ziens|jze onwankejijk te veç|zçenq
2. ïja bestewmingspjzn ççBuiten|ebied 2ùù9, |edeektekijke |eçziening 2Qï5'' ten
zznzien van een gedeejte vzn ïjet veçceel kaàastïzzi bekend geweente
Y|agtwedde, sectie ï) nï.. 723, nzet bestandskenmeçk NL.IMRO.Qù48.BP34èï-
vsèl, gewijzigd vast te steljen en dza|wee ja bestemmingsykzk te veïgçoten zoajs
op de bij çjit beskuit beboïende veçbeekding is aangegevenç
à. |a bestzmmingspkzn opnieuw te pubjiceïen op w|.çuiwtekk|'kevkznnen.nj
onçjer bestandskenmeïk YL.LuRô.ùù48.B?34Q1.vsQl.
hkdus besjoten in de ovenbz|e
veçgzdeçkng van 22 mzaï.t 2|26.
De çzad voornoemd,
mevïouw L.h.M. Kompieç,
voorzitteï
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