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18 augustus 2011 - zaaknummer 93
Beschikking ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland
ten behoeve van het bestemmingsplan 'Buitengebièd, Kieftendijk Haaksbergseweg Neede 2011''
Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND met betrekking tot het
verzoek om ontheffing van de Ruimtelijke Verordening Gelderland ten behoeve van bovenstaand
project.
PROCEDURE
Op 1 juli 2011 heeft de Raad van de gemeente Berkelland verzocht om een ontheffing op grond
van artikel 2.5 (verstedelijking) van de Ruimtelijke Verordening Gelderland (hierna: verordening).
De gevraagde ontheffing heeft betrekking op het bestemmingsplan ''Buitengebied, Kie|endijk
Haaksbergseweg Npede 2011 .
PROJECTBESCHRIJVING
AI geruime tijd worden in de gemeente Berkelland voorbereidingen getro|en om Landbouw- en
mechanisatiebedrijf Wevers, Haaksbergseweg 87 te Neede, te verplaatsen naar de
G.L. Rutgersweg aldaar. Om deze operatie financieel haalbaar te maken beoogt de gemeente
met onderhavig bestemmingsplan het daardoor vrijkomende plangebied te trànsformeren tot
woongebied. Op het perceel aan de Haaksbergseweg en op het achterliggende onbebouwde
perceel aan de Kieqendijk zijn elk |ee woningen voorzien.
ZIENSWIJZEN
De aanvraag heeft met ingang van 14 juli 2011 gedurende Mee weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn geen zienwijzen ingediend.
BEOORDELING VERZOEK
Verhouding tot verordening
Op grond van artikel 2.2 van de verordening is nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en
werken slechts toegestaan:
binnen bestaand bebouwd gebied;
de woningbouwcontour van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen',
binnen de zoelçzones bedrijventerreinen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen',
binnen de zoekzones wonen en werken uit de Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke
functies en Iandschappelijke versterking',
binnen de zoekrichting woningbouw van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Het plangebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft Iigt - voor zover het gaat om het
percoel aan de Kieqendijk - buiten bestaand bebouwd gebied.
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