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Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
Voorontwerp-bestemmingsplan Loerbeek, Loil en Nieuw-Dijk_

Geacht college,

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro ontvingen wij op 27 juli 2009 van u het
voorontwerp-bestemmingsplan "Loerbeek, Loil en Nieuw-Dijk". Het voorontwerp-bestemmings-
plan geeft de provinciale afdelingen aanleiding het volgende op te merken.

Planbeschrijving
Het voorliggende voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling van de
gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden binnen de kernen Loerbeek, Loil en
Nieuw-Dijk. Het betreft hier een actualisatie waarbij het beheersaspect overheerst. Het
voorontwerp-bestemmingsplan maakt, op drie locaties na, geen ontwikkelingen mogelijk, anders
dan waarvoor reeds planologische besluitvorming heeft plaatsgevonden. Voor de drie voor-
noemde ontwikkelingslocaties zijn ruimtelijke onderbouwingen opgenomen.

Het plangebied van het voorliggende voorontwerp-bestemmingsplan beslaat de bebouwing van
de kernen Loerbeek, Loil en Nieuw-Dijk. De grenzen van het plangebied zijn grotendeels
afgestemd op de grenzen van het bebouwd gebied zoals deze in het Regionaal Plan Stadsregio
Arnhem-Nijmegen zijn opgenomen.

Multifunctioneel gebied
De provinciale afdelingen constateren dat het plangebied van het onderhavige voorontwerp-
bestemmingsplan gelegen is in een gebied dat op grond van de provinciale structuurvisie
Streekplan Gelderland 2005 is aangemerkt als multifunctioneel gebied, meer specifiek
multifunctioneel platteland. Verder is het grootste deel van het deelplangebied 'Loerbeek1

gelegen binnen het provinciale waardevolle landschap Montferland.

Het voornoemde plangebied kent voor het overgrote deel een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Verder valt een deel van het plangebied binnen de beschermingszone van
de ten zuidoosten van het deelplangebied Loil aanwezige beltmolen 'De Korenbloem'.
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De provinciale afdelingen willen ten aanzien de aanwezige molenbiotoop en 'bebouwd gebied'
de volgende opmerkingen maken.

Molenbiotoop
Ten zuidoosten van het deelplangebied 'Loil' aan de Kloosterstraat 8, is de in 1855 gebouwde
beltmolen 'De Korenbloem' gesitueerd. Voor het behoud van molens en de 'molenbiotopen', is
de Gelderse Molenverordening van toepassing.

In de plantoelichting is aandacht besteed aan de molenbiotoop. De provinciale afdelingen
merken echter op dat de in de plantoelichting opgenomen molenbiotoop niet conform de
Gelderse molenverordening is. In de Gelderse molenverordening wordt een windreductie
gehanteerd van 5% en een vermogensverlies van 14% door toepassing van de 95%-norm. In het
plan is gekozen voor de 90%-norm. Op basis van deze berekening wordt de bouwhoogte in een
straal van 117 meter rondom de molen beperkt.

De provinciale afdelingen verzoeken u met toepassing van de juiste norm (95%) opnieuw de
omvang van de molenbiotoop te bepalen en deze aan te passen op de verbeelding en de hierbij
behorende planregels.

Bebouwd gebied
Zoals gesteld volgen de plangrenzen van voorliggend voorontwerp-bestemmingsplan groten-
deels de zogeheten contour voor woningbouw van het Regionaal Plan Stadsregio Arnhem-
Nijmegen. Slechts op één plaats, ten zuidwesten van deelplangebied 'Loerbeek', is een
woonbestemming buiten de contour opgenomen. Het betreft hier een feitelijke situatie en geeft
de provinciale afdelingen geen aanleiding hier een opmerking over te maken.

Algemene opmerkingen
Voorliggend voorontwerp-bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Op een
drietal locaties in het plangebied is een kleinschalige ontwikkeling opgenomen.
Het betreft hier de locaties;
- locatie Vervangende nieuwbouw, Kloosterstraat in Loil;
- locatie Zuidmarkweg beek in Loerbeek;
- locatie Didamseweg 17a en 19-21 in Loerbeek.

Voor deze drie ontwikkelingslocaties zijn aparte ruimtelijke onderbouwingen opgesteld, evenals
de voor deze ontwikkelingen noodzakelijke onderzoeken. Het betreft hier ontwikkelingen binnen
de contour en zijn daarmee niet van provinciaal belang. Wel adviseren de provinciale afdelingen
om in de plantoelichting een aparte paragraaf op te nemen met een overzichtskaartje van de drie
ontwikkelingslocaties met daarbij een verwijzing naar de relevante ruimtelijke onderbouwingen
en onderzoeken. Dit, om de leesbaarheid van het bestemmingsplan te bevorderen.

Overgangsrecht Wro
Als er bij u een concreet verzoek om een bouwvergunning of een vrijstelling van het
bestemmingsplan voorligt dat bij u is ingediend vóór 1 juli 2008 kan dit advies worden
aangemerkt als een advies op grond van artikel 10 Bro 1985 en kan het onderhavige
voorontwerp-bestemmingsplan worden aangemerkt als een categorie van gevallen zoals
bedoeld in artikel 19, lid 2, van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Volledigheidshalve wordt er hierbij nog op gewezen, dat ook de VROM-Inspectie positief dient te
adviseren voordat u voor een project op grond van dit plan de vrijstellingsprocedure van artikel
19, lid 2, WRO kunt toepassen.
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Advies
De afdelingen adviseren u het plan aan de hand van vorenstaande opmerkingen aan te passen
en in de volgende fase digitaal klaar te zetten, en het e-formulier op onze website in te vullen

Hoogachtend,
namens de Algemeen Directeur
van de provincie Gelderland,

A.J.A. ElemansQC
plv. teammanager Ruimtelijke Ordening
Advisering^
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Geacht college,

Op maandag 27 juli 2009 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Loerbeek, Loil en Nieuw
Dijk te Montferland toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening is dit de reactie van waterschap Rijn en IJssel.

Na beoordeling van de ingediende stukken heb ik geen op- en/of aanmerkingen op het
voorontwerp bestemmingsplan en de hierin opgenomen waterparagraaf. De watertoetstabel
is volledig opgenomen en de relevante waterthema's zijn voldoende uitgewerkt.

Mocht u nog wijzigingen aanbrengen in het plan, dan word ik daarvan graag op de hoogte
gesteld.

Met vriendelijke groet,

drs. I. Canter Cremers-Rijsdorp
manager Waterbeheer

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | Postadres: Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
Tel.: 0314-369 3691 Fax: 0314-343 2581 E-mail: waterschap@wrij.nl | Internet: www.wrij.nl | Bank: 63.67.57.331
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Mailbericht, 27 ju l i 2009

Geacht col lege,

In het kader van voorover leg als bedoeld in art ikel 3.1.1 van het Besluit ru imtel i jke ordening,

ontv ingen wi j namens u bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplannen, van de

respectievel i jke kernen; Loerbeek, Nieuw-Di jk en Loil.

Ten aanzien van di t plan als zodanig hebben wi j geen op- of aanmerk ingen.

Wel at tenderen wi j u er bij deze gelegenheid op dat zich binnen de respectievel i jke

planbegrenzingen dr inkwater le id ingen van ons bedri j f bevinden. De ligging er van is op de

bijgaande revisiekaart(en) aangegeven. Wij verzoeken u om stroken openbare grond waar in

leidingen zi jn gelegen, ofwel waar in deze dienen te worden aangelegd, hiervoor te

reserveren. Een en ander conform het h ieromtrent bepaalde in de UNOG overeenkomst.

Indien bij mogel i jke ui twerking van het plan bl i jk t dat hoofdleidingen ver legd, anderszins

aangepast en/o f bemanteld moeten worden dienen de daarui t voor tkomende kosten door de

gemeente aan Vitens Gelderland te worden vergoed conform het h ieromtrent bepaalde in de

dr inkwater lever ings-overeenkomst.

Indien een ui twerking van het plan aanpassingen aan dr inkwater le id ingen vorder t , of
anderszins leidingen verlegd of aangelegd dienen te worden, verzoeken wi j u om -gelet
hierbij geldende voorbereidingstermijnen- vroegt i jd ig contact op te nemen met de afdeling
Inf ra-pro jectenbureau op ons kantoor te Arnhem.

Met. vr iendel i jke groet),

coördinator Ruimtel i jke Ordening

Bijlage revisiekaart(en)

KvK Utrecht 050.69.581
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VERZONDEN 2 9 SEP. 2009

Datum 25 september 2009
Betreft vooroverleg bestemmingsplan "kernen Loerbeek, Loil en Nieuw-Dijk"

Geacht college,

Op 27 juli 2009 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van
artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) over het
voorontwerpbestemmingsplan "kernen Loerbeek, Loil en Nieuw-Dijk".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders
heeft de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf
Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd
vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de
afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie (VI) coördineert
vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen,
-projectbesluiten en -structuurvisies richting gemeenten.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur regio Oost,

A. de Haan

T 026-3528400
F 026-3528455
vio-ruimtelijkeplannen
@minvrom.nl

Kenmerk
20090050619-Aha-O

Kopie aan
Provincie Gelderland
Dienst REW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

mr/R.J.M, van den Bogert
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