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Datum vergadering: 10 juli 2017 
Datum voorstel: 12 juni 2017 
Nummer:   11A 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan “Stroveldsweg 21 Reutum”. 
  
  
Voorgesteld raadsbesluit: 
De raad wordt voorgesteld om: 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan “Stroveldsweg 
21 Reutum” met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPSTROVELDSWG21-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode o_NL.IMRO.0183.BUIBPSTROVELDSWG21.dxf vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er 
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare 
kosten. 

 
Samenvatting van het voorstel 
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan “Stroveldsweg 21 Reutum” vast te stellen. Een 
eerder doorgevoerde wijziging voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak van het perceel is door de 
latere inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” weer komen te vervallen. Om dit te 
herstellen is het plan voor de Stroveldsweg 21 opnieuw in procedure gebracht. Tegen het 
ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu worden 
vastgesteld. Er hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden omdat er geen verhaalbare kosten zijn. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Geconstateerd is dat een eerder doorgevoerde wijziging voor de uitbreiding van het agrarische bouwvlak 
van het perceel Stroveldsweg 21 Reutum is overschreven door het nieuwe bestemmingsplan 
“Buitengebied 2016”. Om dit te herstellen is het plan voor de Stroveldsweg 21 opnieuw in procedure 
gebracht. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan “Stroveldsweg 21 Reutum” worden dezelfde planologische 
mogelijkheden die door de eerder doorgevoerde wijziging werden geboden weer hersteld. 
 
Argumentatie  
Op 28 juni 2016 heeft ons college het wijzigingsplan “Buitengebied 2006, wijziging Stroveldsweg 21 
Reutum” vastgesteld. Het plan maakte een uitbreiding van het bouwvlak van het ter plekke gevestigde 
agrarische bedrijf mogelijk. In dezelfde periode is ook het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” 
vastgesteld door uw raad. In dat plan was de toen nog in procedure zijnde wijziging van de Stroveldsweg 
21 nog niet meegenomen. 
 
Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2016” heeft van 6 juli 2016 tot en met 17 augustus 
2016 ter inzage gelegen. Om er voor te zorgen dat het plan voor de Stroveldsweg 21 later in werking zou 
treden dan het bestemmingsplan “Buitengebied 2016”, is het vastgestelde plan van de Stroveldsweg 21 
een week later ter inzage gelegd, namelijk van 13 juli 2016 tot en met 24 augustus 2016. Omdat er, gelet 
op de inhoud van de ingekomen zienswijzen, geen reden was om te veronderstellen dat er een verzoek 
om voorlopige voorziening zou worden ingediend werd dit voldoende geacht om het plan zo snel mogelijk 
te kunnen afronden. 
 
Gedurende de ter inzage periode van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” is er echter toch een 
verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor is dit plan later in werking getreden. Moment 
van inwerkingtreding was de datum waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan op verzoek om 
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voorlopige voorziening, 19 oktober 2016. Consequentie hiervan is dat het plan van de Stroveldsweg 21 is 
overschreven door het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” en hierdoor de eerder doorgevoerde 
wijziging ongedaan is gemaakt. De enige manier om dit te herstellen was door het plan voor de 
Stroveldsweg 21 opnieuw in procedure te brengen. 
 
Omdat in het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied 2016” is opgenomen dat middels een 
wijzigingsmogelijkheid een bouwvlak van maximaal 1,5ha kan worden opgenomen, omdat dit de grens is 
waarboven geïnvesteerd moet worden op basis van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), is 
medewerking nu alleen mogelijk middels een bestemmingsplanprocedure in plaats van een 
wijzigingsprocedure. Het bouwblok had eerder namelijk een oppervlakte van 2,2ha gekregen. Hierbij was 
het KGO beleid ook al toegepast. 
 
In het opgestelde bestemmingsplan “Stroveldsweg 21 Reutum” worden dezelfde mogelijkheden 
opgenomen als in de eerder doorgevoerde wijziging, namelijk een agrarisch bouwvlak van ca. 2,2ha. 
Zoals gezegd wordt daarmee de grens van 1,5ha. overschreden en is het beleid Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving (KGO) van toepassing. Hiervoor kan het eerder door de aanvrager aangeleverde en akkoord 
bevonden KGO plan gebruikt worden. Naast het landschappelijk inpassen van het gehele erf worden er 
drie houtwallen herstelt/opgeknapt. De uitvoering van het KGO plan is wederom middels een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan.  
 
Middels het voorliggende bestemmingsplan is aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 
een goede ruimtelijke ordening. Na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen kan de raad 
worden voorgesteld om het voorliggende bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 
Zienswijzen 

Het bestemmingsplan heeft als ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. Het was voor een ieder 
mogelijk om hiertegen zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Kostenverhaal 

De gemeenteraad is verplicht om een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. Hieruit volgt dat de gemeente verplicht is om de kosten van de planontwikkeling op de 
grondeigenaar te verhalen, veelal de ontwikkelaar.  
 
In deze procedure zijn er geen te verhalen kosten, zodat er geen exploitatieovereenkomst is afgesloten. 
Voor het verhaal van eventuele planschade wordt een overeenkomst met initiatiefnemer gesloten.  
 
Bijlagen 

 Bestemmingsplan “Stroveldsweg 21 Reutum” (documentnummer I17.017978) 
 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
  
drs. ing. G.B.J. Mensink W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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Vergadering presidium op 19 juni 2017 
0 Besluit presidium:   
X om advies naar cie. R. en E.   
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming  
0 naar raad ter kennisname  
0 anders, namelijk:   
 
Vergadering  cie. R. en E. op 3 juli 2017 
0 Advies aan de raad   
0 advies akkoord te gaan met het voorstel  
0 advies het voorstel af te wijzen  
0 anders, namelijk: bespreekstuk i.v.m. ontbreken bijlagen  
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:   
0 Opmerkingen:    



 
 

 

 

Raadsbesluit 
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Datum vergadering: 10 juli 2017 
Nummer:   11B 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan “Stroveldsweg 21 Reutum”. 
  
  
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017, nr. 11A; 
 
gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 3 juli 2017; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
besluit: 
 
De raad wordt voorgesteld om: 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
“Stroveldsweg 21 Reutum” met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPSTROVELDSWG21-
VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode o_NL.IMRO.0183.BUIBPSTROVELDSWG21.dxf vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er 
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er zijn geen 
verhaalbare kosten. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2017, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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