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Onderwerp:
Bestemmingsplan Buurse-zuid
Voorstel:
la. Het bestemmingsplan 'Buurse-zuid' ongewijzigd vast te stellen
lb. Geen exploitatieplan voor het onderhavige bestemmingsplan vast te stellen
2. Het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen
Inleiding I aanleiding
Eind 2009 heeft de gemeenteraad het vorige bestemmingsplan Buurse-zuid vastgesteld. Dat plan
voorzag in de realisatie van 44 woningen op de Buurser-es, omsloten door de Broekheurne|eg
en de Alsteedseweg. Begin 2010 heeft de provincie besloten om met toepassiùg van een
reactieve aanwijzing het grootste gedeelte van de beoogde bestemmingswijziging tegen te
houden. Dit betekende in de praktijk dat slechts 4 van de 44 geplande woningen gerealiseerd en
ontsloten konden worden. De gemeenteraad heeft dit besluit van de provincie aangevochten bij
de Raad van State, waarbij de reactieve aanwijzing y|n de prçwipcie uiteindçlijk bij uit|praak eind
2011 volledig in stand is gebleven.
In de eerste helft van 2012 heeft de gemeente in overleg met de provincie gekeken naar een
mogelijke invulling van een gedeelte van de es ten behoeve van woningbouw, waarbij een
middenweg tussen het gewenste aantal van 44 woningen en het realiseerbare aantal van 4
woningen is gezocht. Dit heeft in de zomer van 2012 geleid tot een overeenstemming over een
stedenbouwkundig ontwerp dat de realisatie van circa 16 woningen mogelijk maakt. Dit
stedenbouwkundig ontwerp is door de provincie akkoord bevonden en is de onderlegger geweest
voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat in het najaar van 2012 in procedure is
gebracht. Het ontwerp bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan hebben van 26
oktobqr 2012 tot en met 6 december 2012 gedurend: zes weken ter inzage gelegen voor het
indienen van zienswijzen.
De enige zienswijze die in deze periode is ingediend, is door de gemachtigde van de indieners
weer ingetrokken op 20 december 2012 onder het voorbehoud dat het college zijn akkoord zou
geven aan de overeengekomen oplossing. De anterieure overeenkomst waarin de oplossing is
uitgewerkt, is op 8 januari 2013 door het college akkoord bevonden en ondedekend dqgr |e
burgemeester. Daarmee is de enige ingediende zienswijze komen te vervall|n.
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Bestuurlijk I Wettelijk kader
Wro
Awb
Structuurplan Haaksbergen 2015
Grondexploitatie Buurse-zuid
Collegeprogramma 2010-2014
Argumenten
la. 1 De enig ingediende zienswlze is weer ingetrokken en daarmee komen te vervallen
Er is één zienswijze ingediend met opmerkingen gericht tegen het ontwerp
bestemmingsplan. Deze zienswijze is na het bereiken van een oplossing omtrent het
zwaarstwegende bezwaar weer ingetrokken, waardoor er feitelijk geen zienswijze resteed.
Het bestemmingsplan kan daarom ongewijzigd wprden vastgesteld. Overigens heeft een
beoordeling van de zienswijze niet geleid tot noodzakelijke wijzigingen, waardoor het niet
intrekken van de ziênswijze tot hetzelfde voorstel van ongewijzigde vaststelling zou
hebben geleid.
lb. 1 Een exploitatieplan is in dit geval niet noodzakellk
Artikel 6.12.2.a van de Wro schrijft voor dat een exploitatieplan niet nodig is indien het
kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins
verzekerd is. Ten behoeve van het plangebied is een grondexploitatie opgesteld waarmee
het verschil tussen kosten en opbrengsten is gedekt. Het onderhavige plangebied is
daarnaast volledig in eigendom bij de gemeente. Een exploitatieplan hoeft om die reden
niet vastgesteld te worden.
2. 1
Er is geen zienswlze ingediend op het beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan kan zonder zienswijzen ongewijzigd worden vastgesteld. Er is
geen aanleiding om het ontwerp aan te passen.
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Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het
Gemeentenieuws in Rond Haaksbergen.
Financiën
Voor de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie is een grondexploitatie opgesteld. De meest
recente versie is in oktober 2012 in de gemeenteraad behandeld. De kosten die zijn gemaakt voor
het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan worden hieruit gedekt.
Planning I Procedure
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het besluit gepubliceerd en wordt het vastgestelde
bestemmingsplan ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken voor de mogelijkheid tot het
indienen van beroep bij de Raad van State. Bij het uitblijven van beroep, hetgeen in de Iijn der
ve|achting Iigt vanwege het uitblijven van zienswijzen, wordt het bestemmingsplan na publicatie
onherroepelijk en kan de realisatie van de beoogde woningbouwjuridisch gezien plaatsvinden.
Bijlagetn)
- meegezonden:
- ter inzage: Bestemmingsplan Buurse-zuid', versie 10 januari 2013, 9X6122
Beeldkwaliteitsplan ûBuurse-zuid', versie 4 oktober 2012, 9X6122.A0
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