
Bestemmingsplan

Stedelijk gebied Bronckhorst

actualisatie bestemmingsplannen

van 10 naar 2 

Klankbordgroep Stedelijk gebied 4 november 2015



Agenda

1. Opening / inleiding

2. Algemene toelichting op de actualisatie en het proces

3. Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan

4. Toelichting op het vervolg en vervolgafspraak

5. Rondvraag en sluiting 



Van 10 naar 2
• Samenvoegen plannen

– verplichting actualiseren plannen >10jr

– sinds 2007 van 250 naar 10 (buitengebied Hengelo-Vorden / stad Bronkhorst)

– sinds juli 2013 van 10 naar 2 
• één voor Stedelijk gebied

• één voor Landelijk gebied

• Nota van wijzigingen
– gewijzigde inzichten / nieuw beleid
– deregulering
– onvolkomenheden

• Proces
– gemeentelijke werkgroep
– klankbordgroep (DBO’s, belangenorganisaties, wooncorporaties, overheden)



Nieuw bestemmingplanproces

• 2 x Stedelijk gebied en 2 x Landelijk gebied per jaar

• individuele plannen gebundeld tot één plan

• verantwoordelijk voor inhoud en proces initiatiefnemer 
en/of gemeente

• meer verantwoordelijkheid initiatiefnemer

• Continu actualisatie (nieuwe inzichten, nieuw beleid, 
onvolkomenheden) 

• Voorwaarden
– heldere processen en voorwaarden

– actuele hoofd bestemmingsplannen, van 10 naar 2



Proces tot nu toe

• Kernteam

• Werkgroep

• Klankbordgroep

• Vooroverleg met instanties

• Voorontwerp plandeel Stad Bronkhorst

• Ontwerp Stedelijk gebied Bronckhorst



Aanpak

• Stedelijk gebied en Landelijk gebied apart

• vrij actuele plannen (m.u.v. bgb Hengelo-Vorden en stad Bronkhorst)

• Nota van Wijzigingen, geen verandering om het 

veranderen

• generieke beleid

• actuele wet- en regelgeving

• tegen het licht houden huidige plannen

• onvolkomenheden herstellen

• minder procedures, waar mogelijk bij recht regelen



Ontwerpplan (plantoelichting)

• plantoelichting sorteert voor op planopzet BBP
• nieuwe opzet gericht op samenvoegen tot ‘veegplan’

• uniformiteit t.b.v. derden die plannen maken

• uniformiteit qua opzet Stedelijk en Landelijk (beleid is wel anders)

• samenvoegen plantoelichtingen voorgaande plannen

• actualisatie beleidsdeel (vakspecialisten)

• actualisatie gebiedsbeschrijving



Ontwerpplan (planregels)

• planregels sorteren voor op planopzet BBP
• uniformiteit t.b.v. derden die plannen maken

• uniformiteit qua opzet Stedelijk en Landelijk (beleid is wel anders)

• bouwvlakken ‘Wonen’

• bouwvlakken overig

• zij- en achtererven

• aan huis verbonden activiteiten (beroep,bedrijf,internetverkoop,B&B)

• openbaar groen (verkoop, illegaal grondgebruik, herijking)

• beschermde gezichten (Bronkhorst, Hummelo, Laag-Keppel)

• monumenten

• archeologie



Ontwerpplan (planregels)

• molens (cf provinciale verordening)

• evenementen

• camperplaatsen

• kantoren op bedrijventerreinen (provinciaal beleid)

• centrum (harmonisatie max. oppervlak / provinciaal = 1500 m2)

• bestaande situaties (legaal, inpassen / illegaal, afweging)

• ontwikkelingen die planologisch zijn geregeld

• ontwikkelingen waarover overeenstemming is 
bereikt



Vervolg

Hoe nu verder?

• 4 november 2015: klankbordgroep

• 5 november t/m 16 december 2015: ontwerp ter visie

• 7 januari 2016: hoorzittingen

• indien nodig extra klankbordgroep

• maart/april 2016: vaststelling in de raad


