
 

Afdeling, auteur: Strategie, Beleid & Projecten, J. Francke Collegebesluit: 10 juni 2014 

Telefoonnummer: 0118-487282 Commissievergadering:  

Portefeuillehouder:  
- J. de Jonge  

Raadsvergadering:  

Datum: 21-05-2014 Registratienummer: 583331 

Programma: Ruimtelijk ontwikkelen 
Aard van het stuk: 1. Openbaar   

Beslissingsbevoegdheid:B&W 
Status: 16 Gereed voor document generatie 
Behandelwijze: Besluitvormend stuk 

 

B & W - NOTA 
 
 
Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Bosschaartsweg 10 te Ritthem 
 
Samenvatting: 
De exploitant van het agrarisch bedrijf, Dhr. J. Dieleman, aan de Bosschaartsweg 10 wenst uitbreiding van zijn 
bedrijf met een loods. De daarvoor noodzakelijke vergroting/aanpassing van het bouwvlak voldoet aan de 
voorwaarden, die gesteld zijn in het bestemmingsplan Buitengebied. In uw vergadering van 1 april heeft uw college 
besloten om het daartoe strekkende ontwerp-wijzigingsplan in procedure te brengen. Dit plan heeft vanaf 10 april 
2014 t/m 21 mei 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw college wordt nu voorgesteld 
het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, 5e planwijziging', waarin bovenstaande ontwikkeling planologisch 
mogelijk wordt gemaakt, ongewijzigd vast te stellen.  
 
 
Inleiding: 
Op het perceel Bosschaartsweg 10 te Ritthem is een gecombineerd akkerbouwbedrijf met paardenhouderij van 
Dhr. J. Dieleman gevestigd. Dhr. Dieleman wenst een loods ten behoeve van zijn paardenhouderij (stalling en 
rijhal) van 1.800 m2 bij te bouwen. Binnen het huidige bouwvlak is geen ruimte om deze loods te realiseren. De 
beoogde uitbreiding valt binnen de voorwaarden van de in het bestemmingsplan Buitengebied voor uw college 
opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Het huidige bouwvlak heeft een oppervlakte van ca 3.200 m2. Met de 
gevraagde vergroting zal het bouwvlak ca 4.300 m2 groot zijn. Als gevolg van deze uitbreiding neemt het aantal 
paardenboxen toe van nu 31 tot 46. 
 
Het bijgevoegde wijzigingsplan voorziet in deze vergroting/aanpassing van het bouwvlak. Andere relevante 
sectorale aspecten vormen ook geen belemmering. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost door de aanleg van 
24 parkeerplaatsen. Dat is iets meer dan de berekende behoefte (21) op grond van de te hanteren parkeernormen. 
Om te voldoen aan de voorwaarde voor een adequate landschappelijke inpassing, is een landschapsplan 
opgesteld door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De vereiste waterberging als gevolg van de toename van 
verhard oppervlak, wordt opgelost door vergroting van de bestaande sloten. Het Waterschap Scheldestromen is 
daarmee akkoord. Deze drie noodzakelijke voorzieningen worden als een verplichting in de regels opgenomen. De 
overige in beschouwing genomen sectorale aspecten geven geen belemmeringen. 
 
Dhr. Dieleman heeft zijn plan al eerder besproken met alle omwonenden. Deze hebben verklaard geen bezwaren 
te hebben. Er zijn dan ook geen zienswijzen ingekomen. 
 
 
Beoogd resultaat: 
Het vergroten/aanpassen van het huidige bouwvlak ten behoeve van het bestaande agrarisch bedrijf. 
 
 
Argumenten: 
Op 17 december 2009 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de raad. In dat bestemmingsplan is 
bepaald dat - onder een aantal voorwaarden - burgemeester en wethouders agrarische bouwvlakken kunnen vergroten 
tot ten hoogste 2 hectare. Het wijzigingsplan voldoet aan de in het bestemmingsplan genoemde voorwaarden. 
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Kanttekeningen: 
Geen. 
 
Kosten, baten en dekking: 
De kosten van uitvoering van het plan komen geheel ten laste van de initiatiefnemer. De ambtelijke plankosten worden 
gedekt uit de leges. 
 
 
Uitvoering: 
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nu er geen zienswijzen zijn ingediend, zijn er geen 
beroepsgerechtigden. 
 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 
 
Communicatie/burgerparticipatie: 
Extern:   Vlissingen.nl  Officiële publicatie 
Besproken met communicatieadviseur: Nee 
  
Bijlage(n):  
583341 Bijlage - natuurrapport 
583343 Concept-wijzigingsbesluit 
583337 Ontwerp-wijzigingsplan - verbeelding 
583340 Bijlage - bodemrapport 
583333 Ontwerp-wijzigingsplan - toelichting 
583342 Publicatie 
583339 Bijlage - landschapsplan 
583335 Ontwerp-wijzigingsplan - regels 
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B & W - BESLUIT 
 
Registratienummer: 583331 
 
Besluit: 
Het College van B&W besluit 
 
conform advies:  
het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, 5e planwijziging' - ongewijzigd ten opzichte van het ter visie gelegen 
ontwerp - vast te stellen. 
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de secretaris, 

 
 
drs. H.W. Moerdijk RA 
 
 

 


