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Vaststellen bestemmingsplan "Oudere Dorp - Vaartweg 26".

Gemeente Bussum

Brinklaan 35
Postbus 6000
1400 HA Bussum



Aan de gemeenteraad.
0. SAMENVATTING
Aan de Vaartweg 26 wordt een ontwikkeling beoogd van 5 grondgebonden
woningen. Deze woningen kunnen niet gerealiseerd worden binnen het
vigerende bestemmingsplan ‘Oudere Dorp’. De beoogde ontwikkeling past
wel binnen de randvoorwaarden zoals zijn opgenomen in de door de raad
vastgestelde Gebiedsvisie (23 september 2010) en Nota van Uitgangspunten
Brinklaan Noord (24 mei 2012).
In het kader van deze bestemmingsplanwijziging stellen wij u voor het
bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”,
bestaande uit de plantoelichting, de regels en de bij het bestemmingsplan
behorende verbeelding, vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsbesluit.
1. INLEIDING
Aanleiding
Aan de Vaartweg 26 wordt een ontwikkeling beoogd van 5 grondgebonden
woningen. Deze woningen kunnen niet gerealiseerd worden binnen het
vigerende bestemmingsplan ‘Oudere Dorp’. Voor de wijziging van het
bestemmingsplan is een procedure postzegelbestemmingsplan opgestart.
Voorontwerp bestemmingsplan
Het voorlopig ontwerp van het bouwplan omvat 5 grondgebonden woningen
op de voormalige locatie van de steenhouwerij aan de Vaartweg. De
initiatiefnemer heeft een voorlopig ontwerp van het bouwplan, een concept
ruimtelijke onderbouwing, een gewijzigde tekening van het bestemmingsplan
en de opzet voor de regels opgesteld. Dit alles is gevat in het voorontwerp
bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”. Het voorontwerp
bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” heeft in de periode 21 juni
tot / met 1 augustus 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is op 28
juni 2012 een inspraakavond georganiseerd, waarop de plannen zijn
toegelicht.
De ingekomen inspraakreacties en overlegreacties ex artikel 3.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening zijn opgenomen in de Nota van Inspraak. Dit
geldt ook voor de mondeling ingebrachte inspraakreacties op de
informatieavond, die gehouden is op 28 juni 2012.
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Ontwerp bestemmingsplan
De reacties zijn - voor zover mogelijk– verwerkt in het ontwerp
bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”. Het verslag van de
informatieavond d.d. 28 juni 2012 en de ingediende inspraak- en
overlegreacties zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan “Oudere
Dorp – Vaartweg 26” in respectievelijk bijlage 5 en 7.
2. INHOUDELIJK
a. Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”
Het ontwerp bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” heeft in de
periode 13 september tot / met 24 oktober 2012 gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Gedurende de periode van ter-inzage-ligging zijn 5
schriftelijke zienswijzen ingediend. Er is geen mondelinge zienswijze
ingediend. De ingekomen zienswijzen zijn opgenomen in de Nota
zienswijzen.
./.
-/-

De ingediende zienswijzen en de Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
“Oudere Dorp – Vaartweg 26” d.d. 13 november 2012 treft u bijgaand aan.
Het ontwerp bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” ligt voor u ter
inzage.
b. Ontvankelijkheid
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 6:9 over ontvankelijkheid
(tijdige indiening en verzendtheorie):
1. Een bezwaar- en of beroepschrift is tijdig ingediend indien het vóór het
einde van de termijn is ontvangen.
2. Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend
indien het vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet
later dan één week na afloop van de termijn is ontvangen.
Op grond van de Awb zijn de bovengenoemde schriftelijk ingediende
zienswijzen ontvankelijk.
c. Nota zienswijzen
In de Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg
26” is aangegeven of de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het
bestemmingsplan.
d. Aanpassingen in het bestemmingsplan
Zienswijzen
De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot de volgende aanpassingen
in het bestemmingsplan.
Aanpassingen in 4.3.3.
In bijlage 1 is een totale parkeerbalans opgenomen van de huidige situatie,
de toekomstige situatie en ook de tijdelijke situatie, die geldt nadat het
onderhavige plan is gerealiseerd, maar voordat de overige ontwikkelingen
aan de Vaartweg zijn gerealiseerd. In totaal worden in de Vaartweg 16
nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Gebleken is dat in het weekend 1
parkeerplaats over is. Dit is een verbetering van de huidige situatie, waarin
sprake is van een parkeertekort (1,5 parkeerplaatsen). In de tijdelijke situatie
is er echter wel sprake van een tijdelijke verslechtering van de parkeersituatie
indien er geen maatregelen worden getroffen. Om dit zo veel mogelijk op te
vangen is afgesproken dat of de parkeerplaatsen bij Walraven openbaar
worden of dat 2 extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden
aangelegd.

Aanpassingen in het hoofdstuk Uitvoerbaarheid
1. Aangegeven wordt dat de gemeente en initiatiefnemer een
overeenkomst hebben gesloten waarin wordt bepaald dat de
initiatiefnemer de verplichting heeft om ervoor dat zorgen dat er 5
openbare parkeerplaatsen vóór het perceel Vaartweg 26 worden
aangelegd én dat of de parkeerplaatsen bij Walraven openbaar worden
of dat 2 extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden aangelegd.
2. Bij de afspraken tussen initiatiefnemer en omwonenden worden de
volgende punten toegevoegd:
• Kosten voortkomend uit sloop, deugdelijk aanhelen, nieuwbouw etc.
zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
• Gevolgen aan de belendende percelen door wijzigingen van de
grondwaterstand ten gevolge van onttrekking bij de realisatie van de
kelder zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
• Het verzorgen van een opname van de bestaande aangrenzende
bebouwing vóór de sloop van de bestaande bebouwing
3. FINANCIËLE ASPECTEN
Er is een anterieure en een planschadeovereenkomst vastgesteld tussen de
initiatiefnemer en de gemeente Bussum.
Anterieure overeenkomst
De Gemeente is gerechtigd in gevolge artikel 6.2.3. tot en met artikel 6.2.6
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de op basis daarvan vastgestelde
procedure bij bouwinitiatieven d.d. 26 april 2011, de kosten, die het direct
gevolg zijn van deze ontwikkeling, naar initiatiefnemer door te leggen. Eén en
ander is voorafgaand aan de tervisielegging van het ontwerp
bestemmingsplan vastgelegd in een anterieure overeenkomst. In deze
overeenkomst staan ook o.a. afspraken met betrekking tot duurzaam
bouwen, parkeren en kosten voor eventueel herstel aan de openbare ruimte.
Planschade overeenkomst
Partijen hebben inzake de mogelijke schadelijke gevolgen van de
planologische wijziging ten gevolge van de onderhavige herontwikkeling een
separate planschadeovereenkomst afgesloten. Deze planschadeovereenkomst heeft betrekking op het mogelijk toekennen van planschade
door de gemeente aan derden op grond van artikel 6.4a van de Wet
ruimtelijke ordening. Hierbij komen de werkelijke kosten, die ten gevolge van
de planologische maatregel, voor vergoeding of tegemoetkoming in
aanmerking komen, voor rekening van de initiatiefnemer.
4. VOORSTEL

./.

Wij stellen u voor het bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”,
bestaande uit de plantoelichting, de regels en de bij het bestemmingsplan
behorende verbeelding, vast te stellen conform bijgevoegd conceptraadsbesluit. De Nota zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Oudere Dorp –
Vaartweg 26” van13 november 2012 maakt onderdeel uit van het conceptraadsbesluit.

Bespreking in commissie Ruimte d.d. 28 november 2012.

Burgemeester en wethouders van Bussum,
de waarnemend secretaris,

de burgemeester,

M.A. Kip

dr. M. Schoenmaker



Raadsbesluit





Gemeente Bussum

De raad van de gemeente Bussum;

Brinklaan 35

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
Bussum, nummer RV2012-107;

Postbus 6000
1400 HA Bussum

overwegende, dat:
- het ontwerpbestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”, met de
identificatiecode NL.IMRO.0381.BP2012B004002-on01, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening met
ingang van 13 september gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen
(tot en met 24 oktober 2012) en gedurende deze termijn het voor een
ieder mogelijk was zienswijzen in te dienen;
- gedurende deze termijn van ter-inzage-ligging 5 schriftelijke zienswijzen
zijn ingediend;
- de ingediende zienswijzen aanleiding geven het ontwerpbestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” aan te passen;
- geen exploitatieplan wordt vastgesteld, aangezien er reeds een
anterieure- en planschadeovereenkomst met de aanvrager van dit
verzoek om bestemmingsplanwijziging is gesloten.
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gelet op het bepaalde in artikel 3.1 (bepalingen omtrent de inhoud van het
bestemmingsplan), 3.8 (bepalingen omtrent de procedure van het
bestemmingsplan) en 6.12 (grondexploitatie)van de Wet ruimtelijke ordening:
besluit:
a. de zienswijzen als genoemd in de Nota zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” ontvankelijk en gegrond te
verklaren als aangegeven in de Nota;
b. het bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26”, bestaande uit de
plantoelichting, de regels en de bij de bestemmingsplan “Oudere Dorp –
Vaartweg 26” behorende verbeelding, met de identificatiecode NL.IMRO.
0381.BP2012B004002-va01, vast te stellen met inachtneming van de
wijzigingen c.q. aanpassingen, zoals aangegeven in de Nota zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” .
c. dat voor het bestemmingsplan “Oudere Dorp – Vaartweg 26” de volgende
ondergrond is gebruikt: o_NL.IMRO.0381.BP2012B004002-on01.dxf.
d. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien er reeds een anterieure- en
planschadeovereenkomst met de aanvrager van het verzoek om
bestemmingsplanwijziging is gesloten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Bussum, gehouden op 11 december 2012.
de griffier,

de voorzitter,

A Soede (RUIMTE)

