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Onderwerp

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Well en Wellseind"

Beslispunten
1. De binnengekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
2. Zienswijze 3 deels gegrond te verklaren
3.
4.

de overige zienswijzen ongegrond te verklaren, overeenkomstig hetgeen is gesteld in de bij dit
besluit behorende 'Nota zienswijzen bestemmingsplan 'Well en Wellseind".
het bestemmingsplan '"Well en Wellseind", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand NLIMRO.0263.BP1052-VG01 met de bijbehorende bestanden,
waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond
ontleend aan de GBKN versie tot en met oktober 2009, gewijzigd vast te stellen.

Inleiding
De herziening van dit bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het project voor de actualisering en
herziening van de bestemmingsplannen voor alle kernen van de gemeente Maasdriel. Het
bestemmingsplan is volledig herzien en voorzien van een moderne bestemmingsregeling die
eenvoudiger en duidelijker van opzet is. Het bestemmingsplan biedt daarmee een consistent kader
voor het toetsen van bouwinitiatieven en andere ontwikkelingen.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, en er is een inspraakavond
gehouden. De inspraakperiode heeft tot doel bewoners en bedrijven te informeren en actief bij de
planvorming te betrekken om zo een beter bestemmingsplan met het nodige draagvlak te verkrijgen.
Tevens is deze periode benut om in overleg te gaan met Rijk, provincie, waterschap, nutsbedrijven en
andere instanties. Gedurende deze periode kon iedereen een inspraakreactie indienen. Van deze
inspraakreacties is een verslag gemaakt. De uitkomsten zijn verwerkt in het ontwerp van het
bestemmingsplan.
Vervolgens is met de ontwerpfase de wettelijke procedure ingezet. Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Maasdriel heeft het ontwerpbestemmingsplan van 7 april tot en met 18
mei 2010 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode was het voor iedereen mogelijk om een zienswijze
naar voren te brengen. Op woensdag 18 mei 2010 werd een inloopmiddag/-avond in het dorpshuis te
Well gehouden, waarop iedereen het plan kon inzien, vragen kon stellen en/of mondeling een
zienswijze kenbaar kon maken. Daarnaast zijn er individuele gesprekken geweest met
belanghebbenden en indieners van zienswijzen. De resultaten zijn verwerkt in de bijgevoegde
reactienota, waarin tevens de ambtshalve wijzigingen en de laatste ontwikkelingen zijn opgenomen.
De reactienota en het ontwerp bestemmingsplan liggen voor u ter inzage in het agendadossier.
Kern vraag
Kan het bestemmingsplan door uw raad worden vastgesteld?
Beoogd effect
De kernen van Well en Wellseind voorzien van een consistente en heldere bestemmingsregeling
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Argumenten
1. Harmonisering van
bestemmingsplanvoorschriften
Binnen het plangebied gelden 13 verschillende bestemmingsplannen, varierend van het uit 1975
stammende plan 'Wellseind' tot het bestemmingsplan 'Wellseind Klemit' uit 2006 (zie bijlage 1).
De vigerende bestemmingsplannen zijn allemaal komplannen, op de twee bestemmingsplannen
buitengebied na. De bestemmingsplannen verschillen qua opzet en systematiek. Met dit nieuwe plan
wordt aangesloten bij de nieuwe standaardmethodiek van bestemmingsplannen zoals deze ook al is
toegepast bij de bestemmingsplannen van Velddriel, Kerkdriel en Hoenzadriel en Heerewaarden,
Alem, Rossum en Hurwenen en Hedel. Op deze wijze ontstaat een eenduidige
bestemmingsplanregeling voor de gehele gemeente.
2. Betere communicatie, informatie en dienstverlening aan burger
Op 18 mei 2011 heeft een inloopavond plaatsgevonden waarbij de indieners van zienswijzen en
andere belanghebbenden in gesprek zijn gegaan met de gemeente en het stedenbouwkundig bureau
over het plan. Ook zijn er individuele gesprekken geweest met indieners van zienswijzen. De
resultaten hiervan zijn verwerkt in de bijgevoegde reactienota.
Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt zoals al aangegeven aangesloten bij de gestandaardiseerde
systematiek. Hierdoor wordt het toetsen van bouwplannen en het geven van voorlichting aan de
burger eenvoudiger. In de nieuwe plannen geldt bijvoorbeeld voor iedereen gelijke regels voor aan- en
uitbouwen bij woningen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan onder meer mantelzorg,
huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten en kinderopvang.
3. Nieuwe wetgeving en digitalisering
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingevoerd. In het kader van deze nieuwe
wet hebben ingrijpende veranderingen plaats gevonden in het gehele proces en in de vorm van
bestemmingsplannen. Met de nieuwe Wro wordt een nieuwe standaard (SVBP 2008) voor
bestemmingsplannen door het Rijk verplicht gesteld. Deze standaarden verplichten alle overheden tot
het opstellen van uniforme bestemmingsplannen. In het kader van de nieuwe Wro zijn alle gemeenten
verplicht al hun bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 geactualiseerd te hebben conform de nieuwe
wettelijke eisen. Ook de wijzigingen ten gevolge van de invoering van de Wabo zijn meegenomen.
Het bestemmingsplan wordt digitaal ontsloten, dit maakt het mogelijk om bestemmingplannen via
internet beschikbaar te stellen. Zo kunnen burgers, maar ook bouwbedrijven en aannemers eenvoudig
de plannen raadplegen wat de druk op de organisatie aanmerkelijk kan verminderen. De gemeente
Maasdriel is op tijd klaar voor de invoering van de digitale verplichtingen van de Wro, en ligt met de
herziening van de bestemmingsplannen op koers.
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