
BIJLAGE 2 

Overzicht van vastgestelde gemeentelijke planologische besluiten 2016 

 
Naam plan 1) Locatie 

aanduiding 
Soort procedure 2) Wat wordt gerealiseerd 

3) 
Generieke 
aspecten 4) 

Barro 5) PRV 6) Ladder voor 
duurzame 

verstedelijking 

toegepast? 

Datum 
publicatie 

vaststelling  

Schoolstraat 2 en 2a Schoolstraat 2 
en 2a 

Buitenplanse 
afwijking 

Twee woningen ipv 
maatschappelijke 
doeleinden 

Monumenten 
Ontheffing 
hogere 
grenswaarde 

nvt Binnen rode 
contour 

nvt 27-9-2016 

Kop van de Spoorzone 
NL.IMRO.0351.BP2015Spoorzkop-vg01 
 

Hoek 
Parallelweg en 
stationsweg 

Bestemmingsplan Supermarkt en op de 
oude locatie doorhalen 
supermarkt 
aanduiding, tevens 
opnemen 
verenigingsgebouw 

Monument 
Verkeer 
Distributie  
Archeologie 
Flora en 
fauna 

Buisleiding
en  

regulier Ja, 
onderbouwing 
verplaatsing 
supermarkt 

21 juni 
2016 

Griftdijk 3-5, Slappedel 4-4a, Meent 
ongenummerd 

Griftdijk 3-5, 
Slappedel 4-4a, 
Meent 
ongenummerd 

Bestemmingsplan  26 woningen en een 
tuincentrum + 
bedrijfswoning 
(verplaatsing) 

Ontheffing 
hogere 
grenswaarde 
Flora en 
Fauna 
Archeologie 

Nvt Visie op de 
kernrandzone 
is van 
toepassing 

ja 20 juli 2016 

Huis Heischoten 
NL.IMRO.0351.BPHuisHeischoten-vg01 
 

Zeisterweg in 
omgeving 72 

Bestemmingsplan Woning EHS  
Convenant 
provincie / 
Den treek 

Nvt Maatwerk ivm 
convenant 

nvt 5 april 2016 

Westerwoud 2016 Westerwoud 
hofje 

Bestemmingsplan Woningen (8 kavels ipv 
6 in vorige 
bestemmingsplan) 

Geluid 
Flora en 
Fauna 

Nvt regulier nee 15 
november 
2016 

Prins Hendrikstraat 3 Prins 
Hendrikstraat 3 

Bestemmingsplan 24 zorgappartementen 
en 6 huurwoningen 

Geluid, flora 
en fauna 

Nvt regulier Ja 8 november 
2016 

Rumelaarseweg 46 en perceel I, nr. 191 te 
Woudenberg 

Rumelaarseweg Wijzigingsplan Woning Flora en 
Fauna en 
Archeologie 

Nvt. regulier Nvt 10 mei 
2016 

Vlieterweg 17 Vlieterweg 17 Wijzigigingsplan Verandering vorm 
bouwperceel 

Nvt Nvt Regulier Nvt 9 februari 
2016 

Zuiderbroek 22 
NL.IMRO.0351.BP2016bgbzuiderb22-vg01 

Zuiderbroek 22  Bestemmingsplan Functie verandering 
bedrijf naar ander type 
bedrijf met reductie 
bebouwing 

Rijksmonum
ent 
EHS 
Ruimte voor 
Ruimte 

nvt regulier nvt Jan 2017 

 

 

 



1) Hierbij graag een verwijzing naar de digitale versie van de plannen (op de eigen website of op ruimtelijkeplannen.nl). 

2) Type procedure beschrijven, bijvoorbeeld vaststellen/wijzigen bestemmingsplan, buitenplanse afwijking als onderdeel van een omgevingsvergunning (artikel 2.12, 

lid 1 onder a, sub 3°). 

3) Hier in een korte beschrijving aangeven wat met de procedure gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld het bouwen van x-aantal woningen, aanpassing van de 

bouwhoogte, herbestemmen, actualiseren bestemmingsplan. 

4) Hier benoemen welke generieke aspecten zijn beoordeeld ten behoeve van de procedure, zoals: nationaal belang, archeologie, bodem, flora en fauna, geluid, 

zonering externe veiligheid. 

5) Geef hier aan welke onderwerpen uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening een rol speelden bij de besluitvorming. 

6) Hier aangeven welke eisen van de PRV zijn meegenomen in bestemmingsplannen. 

 

Voornemens voor het komende jaar inzake beleid/actualisering voor wat betreft bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen, algemene regels en specifieke aanwijzingen. 

A  actualisering alle bestemmingsplannen in de bebouwde kom, middels het bestemmingsplan Bebouwde Kom eind 2017.  

B aantal herzieningen op perceel niveau verwacht binnen en buiten de bebouwde kom 

 

Overzicht van vigerende bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar.  

Vanaf 22 maart 2017 bestemmingsplan Prinses Amalialaan (als gevolg oud recht (en lange periode beroep Raad van State pas in 

2013 in werking, maar in 2007 vastgesteld) geen reparatie mogelijk). Wordt opgenomen in bestemmingsplan Bebouwde Kom. 

 


