GEI,IEENTE
Portefeuille wethouder

EIBERGEN

Bos.

Sector L/4682L5, Dr. 7.
BesLissing van de raad van de gemeente Eibergen met betrekking tot de
vasÈstelllng van het besternningsplan Buitengebied, herzÍenfng V (Kenpersweg Lb).
PI.AI{BESCHRIJVING

'_)

Het besteronÍngsplan heeft betrekking op het perceel Kempersweg 1b. Ter
plaatse is het tÍnmerbedrijf van de heer L.A.l{. te Poele gevestigd. Het
perceeJ- heeft in het nieuwe besternningsplan de bestenning "Bedrijfsbebouritg, categorie II" met een koppelteken naar het naastl-lggende horecabearijf gekregen. Aan deze besÈe¡nming Ís goedkeuring onthouden. Teneínde
g.plaode uitbreiding nogelijk Èe rnaken is een positieve besternning
""n
noodzakelijk.
PIANPROCEDI'RE

In het kader van de inspraak heeft het plan van 13 december l-996 tot en
net 2 januari 1997 ter visie gelegen. Er zijn geen reacties ingediend.
Vervolgens heeft het ont¡¡erp-besternrningsplan van 31 januari l-997 tot en
met 27 februari 1997 gedurende vier weken ter visie gelegen. Gedurende
genoemde ternijn heeft nÍenand gebruÍk gemaakt van de rnogelijkheid zijn
zLenswíjze bij uw raad kenbaar te maken.
PT-ANBEOORDELTNG

Oraat er sprake is van een herziening van het besternmingsplan naar aanleiding van het feit dat aan heË betrokken p]-andeel door Gedeputeerde
Staten goedkeuring is onthouden, is het pl-an Ín het kader van het vooroverleg niet voorgelegd aan de provinciale dienst Ruimte, lùonen en Groen.

heeft zíjn zíenswijze omtrent het ontwerp-plan kenbaar gemaakt.
Het plan geeft overigens geen aanleiding om tot een gewijzigèe vaststel-ling te besluiten.

Niernand

J

BESLTSSING

Oe r""¿ besLuit - gelet op het vorenstaande, het voorstel van burgemeesÈer en wethoudèrs en het bepaalde in artikel 25 van de I'Iet op de
Ruintelijke Ordening - heÈ bestemrningsplan BuitengebÍed, herziening V,
ongewí-jzf-gd vast te stellen.
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PLANBESCHRTJVING

Het onderhavige plan beoogt een uitbreiding mogelijk te maken van een aan
de Kempersweg reeds aanwezig timmerbedrijf.
PÏJANPROCEDURE

Het bestemmingsplan is vastgesteld bij besluit van 29 apríI 1"997 van de
Raad van de gemeente Eibergen.
Het plan heeft na de vastsÈelling gedurende vier weken ter inzage gelegen

met ingang van

1"6

mei

L997 .

BEDENKINGEN

termijn van terinzageligging is bij ons college een brief met
bedenkingen ingediend door de heer M.B.H. Arink, Kempersweg J_, 7156 Rc
Beltrum.
Bij brief van 24 juli 1"997 heeft adressant zijn bedenkingen ingetrokken.
Gedurende de

PLANBEOORDELING

:J

Het bestemmingsplan geeft wat betreft de plankaart, de voorschriften, de
uitvoerbaarheid, noch anderszins aanleiding daaraan goedkeuring te
onthouden.

BESIJUIT

lÍij hebben - gelet op artikel 28 van de wet op de RuimtelÍjke ordening en
het vorenstaande in aanmerking nemende - vorenbedoeld bestemmingsplan
goedgekeurd.
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