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Algemene
informatie
Algemene informatie
Bezoekadres
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postadres
Postbus 400, 3880 AK Putten
Telefoon
(0341) 359 611
Meldpunt
www.verbeterdebuurt.nl
T (0341) 359 686
Algemeen e-mailadres
info@putten.nl
Algemene openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
Openingstijden afdeling Burgerzaken
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
08.30 tot 12.30 uur
Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
Volg de gemeente via
www.putten.nl
www.facebook.com/gemeenteputten
www.twitter.com/gem_putten

Oud papier
School De Schuilplaats
zaterdag 25 januari (09.00-12.00 uur)

Collecte
Hersenstichting
27 januari t/m 1 februari

Wegafsluitingen
Touwtrekken
Op de Waterweg (gedeelte
Stenenkamerseweg - Arkemheenseweg)
wordt op zaterdag 1 februari tussen
12.00 en 22.00 uur eenrichtingsverkeer
ingesteld in combinatie met een ‘verbod
om stil te staan’ aan de oostzijde.
De Waterweg kan worden ingereden
vanaf de Hoornsdam. De reden is het
evenement Touwtrekken.
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Afvalinzameling via zakken. Waarom?
In aanvulling op het bericht van vorige
week over het aanbieden van afval
geven we graag aanvullende informatie
over het hoe en waarom van de afvalinzameling via afvalzakken. Elk
systeem kent voor- en nadelen en dat
levert voor- en tegenstanders op. De
gemeente Putten begrijpt dat afvalinzameling een onderwerp is dat iedere
inwoner aangaat. Daarom lichten we de
keuze voor inzameling via afvalzakken
graag toe.

landse gemeenten met de laagste
afvalstoffenheffing.

Beter voor het milieu
Samen met nog zo’n 30 andere gemeenten in Nederland kiest de gemeente
Putten bewust voor inzameling van
afval in afvalzakken. Waarom? Afvalinzameling via afvalzakken heeft in
Nederland de beste milieuprestaties. In
deze 30 gemeenten wordt er gemiddeld
52 kilo restafval per inwoner per jaar
ingezameld. Bij inzameling van het
restafval via kliko’s is dit ruim 3 keer
zoveel: gemiddeld 160 kilo restafval per
inwoner per jaar. De gemeenten in
Nederland die werken met afvalzakken
zijn allemaal voorlopers als het gaat om
afvalscheiding.

Luiers
De proef van het gescheiden inzamelen
van luiers is gestopt. Bij de start van
deze proef was de verwachting dat de
luiers op korte termijn gerecycled
konden worden. Zo ver is het nog niet.
De tarieven van de luierzakken waren
gebaseerd op recycling, maar luiers
worden momenteel als restafval
verbrand. Een gescheiden inzameling
met lage kosten is hierdoor niet langer
haalbaar. Onze afvalverwerker is bezig
om de luiers op termijn met nascheiding
uit het restafval te kunnen halen.
Leveren luiers in de afvalzakken teveel
ongewenste luchtjes op? Dan kunt u
luiers in de blauwe zak aanbieden op
het afvalbrengstation.

Beter voor de portemonnee
Ook niet onbelangrijk: afvalinzameling
via afvalzakken kent de laagste kosten.
Restafval wordt verbrand en dat is
kostbaar. Door zo min mogelijk
restafval aan te bieden, kunnen we de
afvalstoffenheffing in Putten zo laag
mogelijk houden. Ondanks de noodzakelijke prijswijzigingen van dit jaar
blijft Putten in de top 25 van Neder-

Vacatures
De gemeente Putten zoekt voor
verschillende afdelingen nieuwe
medewerkers:

Voor de Wmo-reiziger
Hebt u een Wmo-indicatie voor sociaal
recreatief vervoer? Dan kunt u gebruik

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op
www.werkenbijblnp.nl
en reageer vóór maandag 27 januari.

Toekomst
Via Facebook ontvingen wij de vraag
waarom wij geen kleinere zakken voor
restafval aanbieden. Bijvoorbeeld voor
kleinere huishoudens. Het meedenken
stellen we op prijs, maar we doen dit
niet omdat we de mogelijkheid willen
openhouden om in de toekomst over

AfvalWijzer app en website
Met de AfvalWijzer app ziet u precies
wanneer wij welk soort afval in uw
straat ophalen. Ook kunt u instellen dat
u de dag voor de inzameling een
melding op uw telefoon ontvangt. Heeft
u geen smartphone maar wel internet?
Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl.
In de app en op de website vindt u ook
het AfvalABC. Hier leest u meer
informatie over alle afvalstromen.

Energiezuinige
buurt

Wilt u aan de slag met een energiezuinige buurt? Vraag dan, samen met
uw buren, de workshop ‘maak je eigen
stappenplan’ aan. Zo kunnen jullie zien
welke duurzame maatregelen jullie in
huis kunnen treffen. Wilt u hier meer
over weten? Kijk op de website
www.veluweduurzaam.nl.

Regiovervoer ViaVé voor alle Puttenaren
Woont u in Putten of bezoekt u de
gemeente Putten? ViaVé vervoert u
graag naar uw bestemming. ViaVé is
vervoer van deur tot deur. Het wordt u
aangeboden door zes Noord-Veluwse
gemeenten en de provincie Gelderland.

- Afdelingsmanager Ruimte
(36 uur per week)
- Beleidsmedewerker Duurzaamheid
(36 uur per week)
- Juridisch Medewerker
Omgevingsrecht (Wabo)
(36 uur per week)
- Gastvrouw/gastheer
(36 uur per week)
- Medewerker Algemene Dienst
(buitendienst)
(36 uur per week)

Nadelen
De gemeente Putten beseft dat er ook
nadelen kleven aan dit systeem.
Afvalzakken op straat zijn minder
robuust dan kliko's en kunnen kapot
gaan. Daarom vragen wij u om de
afvalzakken ‘s ochtends op de ophaaldag aan de straat te zetten, zodat de
kans op scheuren zo klein mogelijk is.

te stappen naar een inzamelsysteem
van restafvalzakken in ondergrondse
containers. Bij afvalinzameling via
ondergrondse containers wordt per
ingooi afgerekend. Dit sluit het beste
aan bij één tarief voor een zak.

maken van ViaVé tegen de volgende
tarieven (per 1 januari 2020):
- een opstaptarief van € 0,98;
- € 0,18 per kilometer voor een
reisafstand tot maximaal 25 km
en voor verder weg gelegen
‘puntbestemmingen’;
- € 1,60 per kilometer voor
reisafstanden tussen 25 en 40 km.

Voor de openbaar vervoerreiziger
Kunt u niet reizen met het reguliere
openbaar vervoer, omdat u bijvoorbeeld
aangepast vervoer nodig heeft?
Dan kunt u gebruik maken van ViaVé
tegen de volgende tarieven
(per 1 januari 2020):
- een opstaptarief van € 3,23 en € 0,50
per kilometer als het gewone openbaar vervoer niet beschikbaar is;

- een opstaptarief van € 6,01 en € 0,94
per kilometer wanneer er wel een
dergelijk alternatief is;
- deze tarieven gelden tot een maximale
reisafstand van 20 km. Reist u verder
dan 20 km (tot maximaal 40 km) dan
geldt een kilometertarief van € 1,60.

Reserveren
U kunt 7 dagen per week tussen 06.00
en 01.00 uur gebruik maken van ViaVé.
Reserveer uw rit liefst zo vroeg mogelijk, maar minimaal één uur van
te voren. Dit kan via telefoonnummer
(088) 655 7710 of op de website
www.viave.nl.
Bij de boeking wordt de prijs van de rit
vermeld. Op www.viave.nl vindt u ook
informatie over de spelregels, de
tarieven en veelgestelde vragen.

Gemeente Putten
Commissievergaderingen Activiteitenkalender
Commissie Economie,
Bestuur en Openbare
Ruimte

De commissie Economie, Bestuur en
Openbare Ruimte vergadert op maandag
27 januari vanaf 19.30 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis. Op de
voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:
Voorbereidingskrediet woningbouwlocaties Putten Zuid en Husselsesteeg
Voorstel: beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van € 300.000 ten
behoeve van de woningbouwprojecten
Putten Zuid en Husselsesteeg.
Bespreeknotitie Wij Putten:
Evaluatie Verordening
Burgerinitiatief
Toelichting: Wij Putten heeft een
bespreeknotitie aangeleverd met een
evaluatie van de Verordening Burgerinitiatief en verzocht deze te bespreken
in de commissie EBOR.

Commissie Samenleving

De commissie Samenleving vergadert
op dinsdag 28 januari vanaf 19.30 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
Uitgangspuntennota 2021 van het
Bestuur van GGD Noord- en
Oost-Gelderland
Voorstel:
1.		in te stemmen met de Uitgangspuntennota 2021 GGD-NOG.
2.		de GGD-NOG middels een brief
mede te delen dat de raad van de
gemeente Putten geen zienswijze
indient.

Commissie Ruimte

De commissie Ruimte vergadert op
donderdag 30 januari vanaf 19.30 uur in
de Raadzaal van het gemeentehuis. Op
de voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:
Vaststelling wijziging bestemmingsplan locatie Matchpoint
Voorstel:
1.		in te stemmen met de aangepaste
verkaveling voor de locatie Matchpoint uitgaande van 26 woningen;
2.		akkoord te gaan met de beantwoording van de zienswijze van de
Gasunie, zoals opgenomen in de
antwoordbrief;
3.		akkoord te gaan met de ambtelijke
wijziging zoals opgenomen in het
raadsvoorstel;
4.		het bestemmingsplan Herziening
locatie Matchpoint, met inachtneming van de wijzigingen als gevolg
van de ingediende zienswijze en
ambtshalve wijziging, gewijzigd
vast te stellen;
5.		de grondexploitatie van november
2019 voor de locatie Matchpoint
vast te stellen.
Vaststelling Huisvestingsverordening 2020
Voorstel:
1.		de Huisvestingsverordening
gemeente Putten 2019 (tijdelijke
versie) per
1 maart 2020 in te trekken en;
2.		de Huisvestingsverordening
gemeente Putten 2020 vast te stellen
conform het raadsbesluit.

Repair Café
Zaterdag 25 januari
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inloophuis ’t Hart van Putten
Molenweg 2
PHG Boekenmarkt
Zaterdag 25 januari
Van 10.00 tot 15.00 uur
Bilderdijkstraat 45
Tegenover de Aldi
www.phg-putten.nl
International Holocaust
Memorial Day:
Herdenking bij Sara-monument
Maandag 27 januari
Van 13.30 tot 16.00 uur
Vanenburgerallee 13
www.stichtingsamenverderputten.nl
Verordening Starterslening
Voorstel:
1.		de Verordening Starterslening
Putten 2020 vast te stellen;
2.		de Verordening Starterslening
gemeente Putten 2016 in te trekken.
Principeverzoek Zuiderveldweg
18A-18B: het inleveren van
2 recreatiewoningen voor
1 reguliere woning
Toelichting: uit te spreken dat u positief
tegenover het verzoek staat, onder de
volgende voorwaarden:
- de aankoop van 300m² sloopmeters
uit Putten;
- geen inrit door de natuurbestemming;
- een woninginhoud van maximaal
440m³ (buitenwerks);

Open Huis
Chr. College Groevenbeek,
locatie Putten
Maandag 27 januari
Van 18.30 tot 21.00 uur
Korenlaan 1
Pub Quiz
Lwengo Kids Foundation
Vrijdag 31 januari
20.00 uur
't Voorhuys
www.lwengokids.nl

Wilt u uw activiteit ook onder de
aandacht brengen? Dat kan via
www.putten.nl/activiteiten.
- een goed landschapsplan en een
natuuronderzoek waaruit blijkt dat
deze ontwikkeling hier kan.

Algemene informatie

De definitieve vergaderstukken en
het vergadertijdstip kunt u vinden op
www.putten.nl/politiekportaal. Wilt u
inspreken tijdens de commissievergadering, dan kunt u zich tot het
begin van de vergadering aanmelden
bij de griffie.
T (0341) 359 703 of (0341) 359 701,
E griffie@putten.nl.
De vergaderingen zijn openbaar en
worden uitgezonden in beeld en
geluid via het Politiek Portaal en zijn
te beluisteren via de webradio van
Veluwe FM (www.veluwefm.nl).

Officiële bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn binnengekomen (datum
binnenkomst, locatie, activiteit,
nummer):
1. 13-01-2020, Klaproosstraat 9, het
plaatsen van een schutting (bouwen),
W 20/018.
2. 13-01-2020, Lage Engweg 11, het
plaatsen van een dakkapel (bouwen),
W 20/019.
3. 14-01-2020, Nijkerkerstraat 54,
het verplaatsen van de schuifpoort
(bouwen), W 20/020.
4. 14-01-2020, weiland Oude Nijkerkerweg, t.o. nr. 18, het verplaatsen
van een inrit (uitweg), W 20/021.
5. 14-01-2020, Beitelweg 1, het maken
van een nieuwe inrit (uitweg),
W 20/022.
6. 16-01-2020, Drosteweg 34, het
bouwen van een paardenstal
(bouwen), W 20/023.
7. 14-01-2020, Schovenhorsterveldweg 6, het tijdelijk bewonen van
een recreatiewoning (afwijken
bestemmingsplan), W 20/024.

8. 16-01-2020, Veldstraat 44, het
plaatsen van een uitbouw (bouwen),
W 20/026.
9. 17-01-2020, Pinnenburgerweg,
perceel kad.bek. C 9552, het tijdelijk
inrichten van een bouwplaats t.b.v.
renovatie en onderhoud woningen
Pinnenburgerweg/ Willem-Alexanderhof (afwijken bestemmingsplan),
W 20/027.
10. 17-01-2020, Kerkwegje 21, het
tijdelijk gewijzigd gebruiken van het
terrein (afwijken bestemmingsplan),
W 20/028.
11. 17-01-2020, E. van Grevengoedhof 2, het realiseren van een dakkapel (bouwen), W 20/029.
De aanvragen en de bijbehorende
stukken zijn elke werkdag van 08.30
tot 12.30 uur in te zien in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u
ook bellen via het telefoonnummer
(0341) 359 611. Tegen deze aanvragen
kan nog geen bezwaar/beroepschrift
worden ingediend.

Ingekomen meldingen
activiteitenbesluit en
sloopwerkzaamheden

De volgende meldingen activiteitenbesluit zijn ingediend (datum binnenkomst, locatie, activiteit, nummer):
1. 20-12-2019, Schremmersteeg 17,
voor het bouwen van twee dubbele
gastenverblijven als nevenactiviteit
op een agrarisch bedrijf.
2. 18-12-2019, Heischoterweg 4, voor
het veranderen van activiteiten n.a.v.
stoppersregeling.
De volgende sloopwerkzaamheden zijn
gemeld (datum binnenkomst, locatie,
activiteit, nummer):
1. 08-01-2020, Oude Garderensewg 12,
voor het verwijderen van asbest uit
een afdak.
2. 13-01-2020, Voorthuizerstraat 121B,
voor het verwijderen van asbest uit
agrarische opstallen.
3. 13-01-2020, Matseweg 5, voor het
slopen van schuren.
Tegen een sloopmelding of melding
activiteitenbesluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Voor meer
informatie kunt u contact met ons

opnemen via het telefoonnummer
(0341) 359 611.

Verleende reguliere
omgevingsvergunningen

De volgende omgevingsvergunningen
met een reguliere voorbereidingsprocedure zijn verzonden:
1. 15-01-2020, Broekermolenweg 12,
het plaatsen van 21 zonnepanelen
(bouwen), W 19/414.
2. 15-01-2020, Poolseweg 5A, het
tijdelijk bewonen van Poolseweg 5A
(afwijken bestemmingsplan),
W 19/418.
3. 15-01-2020, Bilderdijkstraat 3,
het verleggen van de uitrit (uitweg),
W 19/446.
4. 16-01-2020, Stenenkamerseweg 45A, het vernieuwen van de kas
en het legaliseren van de bestaande
tunnelkas (bouwen, afwijken
bestemmingsplan), W 19/430.
5. 17-01-2020, van Oldenbarneveltstraat 87, het bouwen van een schuur
en veranda (afwijken bestemmingsplan), W 19/408.
6. 17-01-2020, Meskampersteeg 29,
het bouwen van een loods (bouwen),
W 19/437.
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7. 17-01-2020, Nijverheidsweg 4
(ged.), het vervangen van de kapconstructie (bouwen), W 19/438.
8. 17-01-2020, Nijverheidsweg 10L,
het intern verbouwen van het pand
en wijzigen van de gevels (bouwen),
W 19/445.
Belanghebbenden kunnen tegen een
besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na
verzending van het besluit schriftelijk
een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.
De beschikkingen zijn elke werkdag
van 08.30 tot 12.30 uur in te zien in het
gemeentehuis. Voor meer informatie
kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 611.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld
bestemmingsplan
Driestweg 10

De gemeenteraad van Putten heeft op
9 januari 2020 het bestemmingsplan
Driestweg 10 vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft ten doel om de
bedrijfsmatige en verblijfsrecreatieve
bestemming te saneren.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
ter inzage in het gemeentehuis. Het plan
kan worden ingezien van 23 januari tot
5 februari 2020 op werkdagen van
08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de
stukken op afspraak, telefoonnummer
(0341) 359 732, buiten de hiervoor
genoemde uren en op donderdagavond
worden ingezien bij de receptie van het
gemeentehuis. Voor het beantwoorden
van eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via dezelfde telefoonnummer. Het bestemmingsplan is
ook digitaal in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl, nummer
NL.IMRO.0273.BPBGDriestweg10-VA01.
Belanghebbenden kunnen van
24 januari tot 6 februari 2020 tegen het
vastgestelde bestemmingsplan beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Er kan
alleen beroep worden ingesteld door
een belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren heeft
gebracht, of
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht.
Het bestemmingsplan treedt in werking
op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor het behandelen van een beroep en/
of verzoek om voorlopige voorziening
wordt een griffierecht geheven.
Het is ook mogelijk om digitaal beroep
in te stellen bij de Raad van State en/of
een voorlopige voorziening te vragen

via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

Vastgesteld wijzigingsplan
Oude Nijkerkerweg 2-2A

Burgemeester en wethouders van Putten
hebben op 14 januari 2020 het wijzigingsplan Oude Nijkerkerweg 2-2A
vastgesteld. In het wijzigingsplan wordt
geregeld dat Oude Nijkerkerweg 2A
zelfstandig (los van Oude Nijkerkerweg 2) bewoond mag worden. Dit was
eerder vergund als inwoning. Voor de
wijziging worden sloopmeters ingezet.
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter
inzage in het gemeentehuis. U kunt het
plan inzien van 23 januari tot 5 maart
2020 op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur. Op afspraak, telefoonnummer
(0341) 359 768, kunt u de stukken ‘s
middags en op donderdagavond inzien.
Voor het beantwoorden van eventuele
vragen kunt u een afspraak maken via
hetzelfde telefoonnummer.
Het wijzigingsplan is digitaal in te zien
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IMRO nummer van het wijzigingsplan
is NL.IMRO.0273.WPBGOude
Nijkerk2a-VA01.
Van 24 januari tot 6 maart 2020 kunnen
belanghebbenden tegen het wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Er kan alleen beroep worden
ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze bij het
college naar voren heeft gebracht, of
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet bij het college naar
voren heeft gebracht.
Het wijzigingsplan treedt in werking op
de dag na afloop van de beroepstermijn,
tenzij binnen de beroepstermijn tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Voor het behandelen
van een beroep en/of verzoek om
voorlopige voorziening wordt een
griffierecht geheven.
Het is ook mogelijk om digitaal beroep
in te stellen bij de Raad van State en/of
een voorlopige voorziening te vragen.
Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Op de genoemde
site vindt u de precieze voorwaarden.

Gemeentelijke coördinatieregeling: Vastgesteld
bestemmingsplan
Garderenseweg 62
en Besluit hogere
grenswaarden locatie
Garderenseweg 62

Burgemeester en wethouders van Putten
maken bekend, dat op grond van de
gemeentelijke coördinatieregeling
(artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht) de volgen-

de besluiten gelijktijdig ter inzage
worden gelegd:
- Bestemmingsplan "Kom Noord en
Zuidoost, herziening Garderenseweg 62";
op 4 december 2019 ongewijzigd
vastgesteld door gemeenteraad, en;
- Besluit hogere grenswaarden
Garderenseweg 62;
op 17 september 2019 vastgesteld
door het college van burgemeester
en wethouders.
Terinzagelegging en digitale
raadpleegbaarheid
Het bestemmingsplan en het besluit
hogere grenswaarde liggen vanaf
23 januari 2020 tot 4 maart 2020 ter
inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
in te zien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl, met
het kenmerk NL.IMRO.0273.BPBK
Garderweg62-VA01. Het besluit hogere
grenswaarden is via de gemeentelijke
website te raadplegen.
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan
en het besluit hogere grenswaarde in het
gemeentehuis inzien op werkdagen van
08.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen
de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 731, buiten de
hiervoor genoemde uren worden
ingezien. Voor het beantwoorden van
eventuele vragen kan een afspraak
worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Coördinatieregeling

Met de coördinatieregeling is het
mogelijk dat diverse procedures
gezamenlijk en gelijktijdig worden
doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd.
De gemeenteraad is het bevoegde gezag
voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd
gezag voor de besluitvorming hogere
grenswaarde geluid.
Toelichting bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een
toelichting, regels en een verbeelding
(kaart). In de toelichting wordt onder
andere een beschrijving van de beoogde
plannen voor het gebied gegeven en
vindt u de beleidsmatige onderbouwing
voor de plannen. In de regels staan
bepalingen die zich richten op de
gebruiks- en de bouwmogelijkheden
in het gebied. De regels zijn via
bestemmingsvlakken vastgelegd op
de verbeelding.
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 10 nieuwe grondgebonden
woningen mogelijk. In het bestemmingsplan is de stedenbouwkundige
opzet vertaald. Het bestemmingsplan
bestaat uit 3 hoofdbestemmingen:
de woonfunctie, het openbaar groen
en het verkeer/verblijfsgebied.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan
zijn 2 zienswijzen ingediend. De
zienswijzen zijn voor de gemeenteraad
geen aanleiding geweest om het
bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen.

Toelichting hogere grenswaarde
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de
geluidbelasting veroorzaakt door het
wegverkeer van de Garderenseweg de
voorkeursgrenswaarde van 48 decibel
op een deel van het plangebied overschrijdt. Zelfs met de plaatsing van een
geluidscherm kan niet voldaan worden
aan de voorkeursgrenswaarde. Het is
redelijkerwijs niet mogelijk om andere
maatregelen te treffen zodat wel wordt
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
Voor de woningen waarop de voorkeurgrenswaarde wordt overschreven geldt
dat geluidsbelasting niet meer mag
bedragen dan 57 decibel. Voor de
woningen waarvoor het besluit hogere
grenswaarden geldt kan voldaan worden
aan het geluidbeleid. Daarom heeft
het college van burgemeester en
wethouders besloten om op grond van
artikel 83 van de Wet geluidhinder in
hogere grenswaarden vast te stellen
voor 4 woningen van de in totaal 10 te
realiseren woningen.
Beroep instellen
Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3
van de Wet ruimtelijke ordening
worden de besluiten als één besluit
aangemerkt. Belanghebbenden kunnen
van 24 januari 2020 tot 5 maart 2020
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
Er kan alleen beroep worden ingesteld
door een belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze bij de
gemeente naar voren heeft gebracht,
of
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij zijn
zienswijze niet naar voren heeft
gebracht.
De besluiten treden in werking op de
dag na afloop van de beroepstermijn,
tenzij binnen de beroepstermijn tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het is ook mogelijk om
digitaal beroep in te stellen bij de Raad
van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een
beroep en/of verzoek om voorlopige
voorziening wordt een griffierecht
geheven.

Crisis- en herstelwet

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Kom Noord en Zuidoost,
herziening Garderenseweg 62" heeft de
gemeenteraad besloten dat op het
bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat
de belanghebbende in het beroepschrift
moet aangeven welke beroepsgronden
hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop
van de beroepstermijn kunnen geen
nieuwe beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.

