
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Vaststell ing bestemmingsplan 'Komplan Haren,  herziening 
Rijksstraatweg 207’ 

Bijlage(n) : Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Met ingang van 29 jul i 2011 heeft het ontwerp-bestem-
mingsplan ‘Komplan Haren, herziening Rijksstraatweg 207’ 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze 
termijn zi jn geen zienswijzen ingediend. De verpl ichte over-
legpartners hebben ingestemd met dit bestemmingsplan. Dit 
betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan ongewijzigd kan 
worden vastgesteld.  

   

Voorgestelde beslissing :  Het bestemmingsplan ‘Komplan Haren, herziening 
Rijksstraatweg 207’ ongewijzigd vaststellen. 

 Geen exploitat ieplan vaststel len omdat op een andere 
wijze in het kostenverhaal wordt voorzien.  
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Aanleiding 
Door makelaardij Dunning is een bouwplan ingediend ten behoeve van het realiseren van 
een makelaarskantoor met daarboven twee appartementen op het perceel Rijksstraatweg 
207 te Haren. De bestaande woning op dit perceel is een aantal jaren geleden gesloopt en 
sindsdien is er sprake van een braakliggend perceel in de kom van het dorp Haren.  Het is 
dan ook wensel ijk dat zo snel mogeli jk met de realiser ing van voornoemd bouwplan kan 
worden begonnen. Teneinde dit mogeli jk te maken is het bestemmingsplan ‘Komplan Haren, 
herziening Rijksstraatweg 207’ opgesteld.  
    
Procedure 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft, na publicatie in het Harener Weekblad en in de 
Staatscourant, in het kader van de voorgeschreven wettel i jke procedure met ingang van 
29 juli 2011 gedurende zes weken ter vis ie gelegen. Het ontwerp-bestemmingsplan was 
tevens raadpleegbaar via de gemeentel ijke website www.haren.nl en de landeli jke website 
www.ruimteli jkeplannen.nl. Gedurende deze periode kon iedereen zienswijzen indienen 
tegen het plan. De gemeenteraad beoordeelt eventuele ingebrachte zienswijzen en besluit 
of het bestemmingsplan al dan niet gewijz igd wordt vastgesteld. Na de vaststel ling wordt het  
bestemmingsplan opnieuw gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes 
weken tegen de vaststell ing beroep instellen bi j de Raad van State. Als er geen beroep 
wordt ingesteld, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en treedt het in werking op de 
dag na het aflopen van de beroepstermijn van zes weken. 
 
Geen zienswijzen ontvangen 
Met ingang van 29 jul i 2011 heeft voornoemd ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes 
weken ter vis ie gelegen. De verplichte overlegpartners (Waterschap, Gedeputeerde Staten 
en de Directeur-Inspecteur van het Inspectoraat Generaal VROM) hebben aangegeven met 
dit plan te kunnen instemmen. Hoewel door de bewoner van het pand Julianalaan 1 te Haren 
een inspraakreactie is ingediend, zijn geen zienswijzen ontvangen.  
 
Grondexploitatiewet 
De kosten voor de ontwikkeling van dit particul iere project alsmede de kosten van het 
opstel len van het bestemmingsplan, komen – door middel van een anterieure  
overeenkomst – in zijn geheel voor rekening van de init iatiefneemster. Het kostenverhaal is 
hiermee verzekerd, een exploitat ieplan is niet meer verpl icht en daarom wordt de 
gemeenteraad voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Voorstel  
Op grond van het bovenstaande stel len wij u voor:  
 het bestemmingsplan ‘Komplan Haren, herziening Rijksstraatweg 207’ ongewijzigd vast 

te stel len; 
 geen exploitat ieplan vast te stel len. 
 
Haren, 25 oktober 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretar is  burgemeester 
 


