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Onderwerp

Intrekking reactieve aanwijzing

Datum
1 september 2 0 1 4
Ons k e n m e r k
C2155013/3659309
Uw kenmerk

Geachte gemeenteraad,

Contactpersoon
A.J.J.M. Danen

Op 4 juni 2013 hebben wij u een aanwijzing gegeven voor het besluit van
25 april 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied
3 herziening.
C

Wij hebben besloten deze aanwijzing gedeeltelijk in te trekken naar aanleiding
van het verzoek van 15 mei 2014 van uw college van burgemeester en
wethouders.

Telefoon
(073) 6 8 1 2 6 32
E-mall
adanen@brabant.nl
Bijlage(n)
3

Een analoge versie van het besluit "Gedeeltelijke intrekking reactieve
aanwijzing tav Buitengebied 3 herziening Moerdijk (2)" treft u bij deze brief
aan. Voor de inhoud en motivering verwijzen wij u graag naar het bijgevoegde
stuk.
r

Bekendmaking

Nu de bekendmaking op grond van artikel 3.8 lid 3 en lid 6 Wro van de
reactieve aanwijzing via uw gemeente loopt, verzoeken wij u op dezelfde wijze
dit intrekkingsbesluit onder de aandacht te brengen.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 6 4 , halte Provinciehuis,
met de NS Zonetaxi en met
de OV-fiets.
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Datum

Op uw gemeentelijke website kunt u een link opnemen naar:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9930.
intrekral 709bgMoe2-vaOI

1 september 2 0 1 4
Ons kenmerk

C2155013/3659309

Wij verzoeken u hierop ook te wijzen in uw informatie en op uw site.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze.

ir. F.T.M. Schippers
hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West
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Onderwerp

Nummer

Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied 3e herziening
Moerdijk (2)

C2155013/3660249
Cluster
Ruimte

Gedeputeerde Staten v a n Noord-Brabant,

gelezen het verzoek van de gemeente Moerdijk d.d. 15 mei 2014;
overwegend dat er gelet op de inhoud van dit verzoek vanuit een oogpunt
van provinciale belangen geen bezwaar meer bestaat tegen de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor de bestemming 'Bedrijf
op het perceel Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek
dat er daarom aanleiding is de "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 3e
herziening Moerdijk" van 4 juni 2013, vastgelegd met planidn
NL.IMRO.9930.ral 709bgMoer3e-va01 gedeeltelijk in te trekken;
dit is uitgewerkt en gemotiveerd in "Gedeeltelijke intrekking reactieve
aanwijzing tav Buitengebied 3e herziening Moerdijk (2)";
gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de NS Zonetaxi en met
de OV-fiets.
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BESLUITEN:

Nummer

C2155013/3660249

vast te leggen en vast te stellen het besluit " Gedeeltelijke intrekking reactieve
aanwijzing tav Buitengebied 3 herziening Moerdijk (2)" en dit langs
elektronische weg beschikbaar te stellen onder planIDN: NL.1MRO.9930.
intrekra 1709bgMoe2-vaO 1.
e

"s-Hertogenbosch, 1 september 2014
Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ir. F.T.M. Schippers
hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West
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Besluittekst

Hoofdstuk 1

Inleiding

Bij besluit van 4 juni 2013 hebben wij een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van het
bestemmingsplan Buitengebied, 3 heraening teneinde de nieuwvestiging van een tankstation
op het perceel Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek te blokkeren gezien de provinciale
belangen die in het geding waren.
C

1.1.

Aanleiding heroverweging

De gemeente Moerdijk heeft ons bij brief d.d. 15 mei 2014 verzocht om aanwijzing 2.4
(Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek) in te trekken. Reden daarvoor is dat wij het
provinciaal inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk in ontwerp ter visie hebben gelegd en ook
het perceel Moerdijkseweg 1 naar verwachting onderdeel zal worden van het bestaand
stedelijk gebied. Hierdoor is voor aanwijzing 2.4 van ons aanwijzingsbesluit de grondslag
komen te vervallen. Dit is aanleiding om onze reactieve aanwijzing op deze onderdelen in te
trekken.
Over dit verzoek hebben wij overleg met de gemeente gevoerd.

Hoofdstuk 2

Intrekking a a n w i j z i n g t.a.v. begrenzing

2.1. Intrekking aanwijzing 2.4, t.a.v. nieuw bestemmingsvlak
Bedrijf, Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek
Wij trekken in de aanwijzing 2.4. ten aanzien van de bestemming 'Bedrijf op het perceel
Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek, zoals opgenomen in de reactieve aanwijzing van 4
juni 2013, met nummer C2119474/3414701 en planIDN
NL.IMRO.9930.ral709bgMoer3e-va01.
2.1.1

Motivering

ln de reactieve aanwijzing is op dit onderdeel aangevoerd dat de bestemming 'Bedrijf op het
perceel Moerdijkseweg 1 de nieuwvestiging van een tankstation betrof in zoekgebied voor
stedelijke ontwikkeling in strijd met artikel 11.6, lid 1 Vr2012 (niet-agrarische ontwikkelingen
buiten bestaand stedelijk gebied).
Dit perceel was ook ten tijde van ons besluit tot het geven van onze reactieve aanwijzing
omgeven door het plangebied van het provinciaal inpassingsplan (pip) Logistiek Park
Moerdijk (LPM), maar was dit pip nog in voorbereiding en was nog niet in procedure
gebracht. Daarmee bestond nog onduidelijkheid over de haalbaarheid van dit Inpassingsplan.
Daarom hebben wij het bestemmingsplan buitengebied 3' herziening beoordeeld op basis van
de regels van de Verordening ruimte 2012 voor het gebied buiten bestaand stedelijk gebied.
Het perceel is weliswaar onderdeel van een gebied dat is aangemerkt als 'zoekgebied stedelijke
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ontwikkeling', maar het betreffende tankstation kan niet worden aangemerkt als een stedelijke
ontwikkeling.
Inmiddels hebben wij het pip LPM in procedure gebracht en heeft het in de periode van 12
j u n i t / m 23 j u l i 2014 ter visie gelegen zoals bedoeld in artikelen 3.26 j o 3.8, lid I Wet
ruimtelijke ordening. Provinciale Staten nemen naar verwachting eind 2014 een beslissing
over het definitieve inpassings- en exploitatieplan.
Door de vaststelling van het pip LPM zal sprake zijn van een stedelijke ontwikkeling en zal dit
plangebied volgens de Verordening ruimte 2014 (Vr) aangemerkt worden als bestaand
stedelijk gebied. Gelet hierop achten wij het aanvaardbaar om voor het onderhavige perceel
niet meer de regels van de Verordening ruimte toe te passen voor gemengd landelijk gebied,
maar voor bestaand stedelijk gebied.
Verder merken wij naar aanleiding van het verzoek van de gemeente op dat niet is beoogd om
de nieuwvestiging van een tankstation mogelijk te maken, maar de uitbreiding van een
bestaand tankstation. Ten aanzien van dit argument constateren wij dat het bestaande
tankstation en de uitbreiding daarvan aan twee afzonderlijke bedrijven worden verhuurd. Op
grond van artikel 7.10 Vr, lid 1 sub e Verordening ruimte 2014 is dit in gemengd landelijk
gebied niet toegestaan. Aangezien wij verwachten dat het gebied onderdeel zal gaan uitmaken
van bestaand stedelijk gebied en wij vooruitlopend op de vaststelling van het provinciaal
inpassingsplan L P M de regels met betrekking tot bestaand stedelijk gebied toepassen is de
strijdigheid met artikel 7.10, lid 1 sub e V r niet meer aan de orde.

Hoofdstuk 3

Gevolg intrekking

Dit intrekkingsbesluit treedt onmiddellijk in werking. Hiermee komt ons aanwijzingsbesluit
van 4 juni 2013 voor wat betreft aanwijzing 2.4 (de bestemming "Bedrijf' op de verbeelding)
te vervallen. Het is niet mogelijk om tegen dit intrekkingsbesluit beroep aan te tekenen.
Het college van burgemeester en wethouders kan nu overgaan tot bekendmaking van de
vaststelling van het bestemmingsplan voor dit onderdeel, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van
de Wet ruimtelijke ordening. Vervolgens is er tijdens de periode van terinzagelegging beroep
mogelijk tegen dit onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de kennisgeving van de gemeente.
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