
BIJLAGE 2 

Overzicht van vastgestelde gemeentelijke planologische besluiten 2021 

 

 

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  

Zegheweg 8a 
NL.IMRO.0351.BPZeghe
weg8a-vg01 
 

Zegheweg 8a Herziening Bedrijf naar wonen Flora en fauna, 
Bodemkwaliteit, 
Cultuurhistorie en 
archeologie, 
Luchtkwaliteit, 
Parkeren en 
verkeer, 
Geluidhinder, 
Bedrijven en 
milieuzonering, 
Externe 
veiligheid, Kabels 
en leidingen, 
Water, NGE, 
Duurzaam 
bouwen, M.e.r.-

beoordeling, NGE, 
Duurzaam 
bouwen 

Nee Toekomsti
ge 
woonlocati
es 

N.v.t. 28 okt 2021 

Laagerfseweg 7 
NL.IMRO.0351.WZLaage
rfseweg7-vg01 

Laagerfseweg 7 Wijziging Wijziging bouwvlak Milieu, Bodem, 
Geluid, 
Luchtkwaliteit, 
Milieu, Geur, 
M.e.r., Externe 
veiligheid, 
waterhuishouding
, archeologie en 
cultuurhistorie, 
natuurbeschermin
g 

Nee Stedelijk 
gebied 

N.v.t. 25 mei 2021 

Griftdijk 28  
NL.IMRO.0351.BP2019g
riftd28-vg01 

Griftdijk 28 Herziening  Uitbreiding bedrijf 
met toepassing 
ruimte voor ruimte 
m2 

Bodem en asbest, 
Archeologie, 
waterhuishouding
, F&F, Geluid, 
Bedrijvigheid, 
luchtkwaliteit, 
veiligheid, M.e.r. 

Nee Verstedelij
king 
landelijk 
gebied 

N.v.t. 28 jan 2021 



Heuvelsesteeg 32 
NL.IMRO.0351.WP2021
Heuvels32-vg01 

Heuvelsesteeg 32 Wijziging  Wijziging bouwvlak  Milieu, 
archeologie 
cultuurhistorie en 
monumenten, 
ecologie, water, 
economische 
uitvoerbaarheid 

Nee Landschap N.v.t. 16 
november 
2021 

Nico Bergsteijnweg 64  
NL.IMRO.0351.BP2021n
bergst64-vg01 

Nico Bergsteijnweg 64 Herziening  Bedrijf naar wonen  Milieu, 
Archeologie 
cultuurhistorie en 
monumenten, 
ecologie, kabels 
en leidingen, 
verkeer en 
parkeren, water 

Nee Cultuurhist
orie en 
landschap 

N.v.t. 23 december 
2021 

Zeisterweg 53 
NL.IMRO.0351.BP2021z
eistw53-vg01 

Zeisterweg 53 Herziening  Agrarisch naar bedrijf F&F, Bodem, 
Cultuurhistorie en 
archeologie, 
lucht, parkeren en 
verkeer, geluid, 
bedrijven en 
milieu, externe 
veiligheid, K&L, 
Water, M.e.r., 
duurzaam bouwen 

Nee Verstedelij
king 

N.v.t. 23 
september 
2021 

Panhuis De Heigraaf 
NL.IMRO.0351.WZheigr
aaf-Vg01 

De Heygraeff 11 wijziging Uitbreiding recreatie 
bedrijf 

Bedrijven en 
milieu,geluid, 
geur, lucht, 
externe 
veiligheid, 
brandveiligheid, 
elektromagnetisch
e straling, bodem, 
duurzaamheid, 
M.e.r. 

Nee Landelijk 
gebied en 
cultuurhist
orie 

N.v.t. 29 juni 2021 

Ekris 52 
NL.IMRO.0351.BP2020E
kris52-vg01 

Ekris 52  Herziening  Uitbreiding agrarisch 
bedrijf en 
verplaatsing tweede 
bedrijfswoning 

Archeologie, 
Bedrijf en milieu, 
bodem, externe 
veiligheid, geluid, 
lucht, natuur, 
water 

Nee n.v.t. N.v.t. 1 juli 2021 

Haarweg 8 
NL.IMRO.0351.BP2021H
aarweg8-vg01 

Haarweg 8  Herziening  Functie wijziging van 
bedrijf naar wonen  

Bodem, 
Archeologie, 
Water, F&F, 
Geluid, geur, 
bedrijvigheid, 

Nee n.v.t. N.v.t. 28 oktober 
raad  



 

 

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. 

 

1. Voornemens voor het komende jaar inzake beleid/actualisering voor wat betreft bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en 

specifieke aanwijzingen. 

 

2 Overzicht van vigerende bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar.  

Er zijn geen plannen ouder dan 10 jaar. 

luchtwaliteit, 
veiligheid, M.e.r. 


