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Bestemmingsplan Grenscorrecties (buitengebied).

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1);
2. in te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 2);
3. het bestemmingsplan “Grenscorrecties” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1462-0003 in elektronische
vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
4. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen.

1. Inleiding
In het kader van actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen is het actualiseringsplan
“Grenscorrecties” opgesteld. Het plangebied van het actualiseringsplan "Grenscorrecties" bestaat uit
verschillende deelgebieden. Het betreft gronden nabij de Appelseweg, Damweg, Koperweg, Prinsenweg en
Zelderseweg die zijn overgenomen van de gemeente Nijkerk. Daaraan zijn nog enkele locaties in het
buitengebied toegevoegd waarvoor ook een actueel, digitaal planologisch regime ontbreekt. Dit wordt met het
voorliggende bestemmingsplan rechtgezet.
Het bestemmingsplan is voor een groot gedeelte beheersgericht. Dat wil zeggen dat de in de geldende
bestemmingsplannen toegekende bestemmingen worden overgenomen. De vertaling van de geldende
bestemmingsplannen naar voorliggend bestemmingsplan heeft plaatsgevonden conform de standaarden van
de gemeente Barneveld, zodat de gronden binnen de gemeente Barneveld op éénduidige wijze worden
bestemd. Dit bestemmingsplan is daarmee na de inwerkingtreding van de Omgevingswet (in 2021) een goede
bouwsteen voor een toekomstig omgevingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan “Grenscorrecties” heeft ter inzage gelegen van 28 februari tot en met 9 april
2020. Er is één zienswijze naar voren gebracht. De zienswijze heeft betrekking op een gasdrukmeet- en
regelstation in Voorthuizen, maar daar komen geen (beperkt) kwetsbare objecten voor in de buurt.

2. Door de raad gestelde kaders
Voor de locaties die deel uitmaken van het plangebied gelden de hieronder genoemde bestemmingsplannen:
Plannr.

Bestemmingsplan

Vastgesteld

0001

Buitengebied 2000

10-10-2001

-

Buitengebied Nijkerk 2009

26-03-2009

0522

Hunnenweg I

30-06-2009

0569

Landgoed Groot Grevengoed

09-02-2010

1056

Buitengebied 2012

29-05-2013

U bent bevoegd om de genoemde bestemmingsplannen al dan niet – gedeeltelijk – te herzien.

3. Effect
Het plan beoogt een actueel, digitaal planologisch regime voor verschillende locaties in het buitengebied van
de gemeente Barneveld.

4. Argumenten
1.1 De zienswijze is zorgvuldig behandeld
De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De samenvatting en
de beoordeling van de zienswijze staan in de bijgevoegde Nota Zienswijzen (bijlage 1).

2
2.1 Er zijn wijzigingen nodig ter verbetering van het bestemmingsplan
Er zijn enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op aanpassingen aan
de actuele standaardregels van gemeente Barneveld. Verwezen wordt naar de bijgevoegde Staat van
wijzigingen.
3.1 Er is aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen
De wijzigingen, zoals genoemd onder 2.1, ten opzichte van het ontwerpplan zijn opgesomd in de bijgevoegde
Staat van wijzigingen.
3.2 Uw raad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen
Het college is belast met de voorbereiding van het bestemmingsplan. Op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) is de raad bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan moet
conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm
vastgelegd en vastgesteld worden.
4.1 Het is een wettelijke vereiste om een papieren versie vast te stellen
Op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet de raad gelijktijdig met de vaststelling
van het bestemmingsplan in elektronische vorm een volledige verbeelding daarvan op papier vaststellen.

5. Kanttekeningen
Niet van toepassing.

6. Uitvoering
Planning:
Na vaststelling ligt het bestemmingsplan voor de duur van zes weken ter inzage.
Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kunnen belanghebbenden
beroep instellen indien die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren
hebben gebracht. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een
belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.
Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter
van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop
van de beroepstermijn.

Communicatie:
Indieners van een zienswijze stellen wij schriftelijk op de hoogte van uw besluit. Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving zijn de stukken te
raadplegen.

7. Risico's, kosten, baten en dekking
Hoofdstuk 7 van de toelichting bij het bestemmingsplan gaat over de economische uitvoerbaarheid van het
plan.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
H.F.B. van Steden
dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:
 1: Nota Zienswijzen bestemmingsplan Grenscorrecties
 2: Staat van wijzigingen
 Bestemmingsplan Grenscorrecties

