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2016 

De raad van de gemeente Raalte, 

gelezen het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2016; 

overwegende dat; 

overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening van 14 januari 2016 tot en met 24 februari 
2016 een ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 12, landgoed 't 
Reelaer voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

er binnen deze termijn geen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt; 

bij de vaststelling voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een 
ondergrond ontleend aan de GBKN versie van 31 maart 2015; 

gelet op de artikelen 3.1 lid 1 en 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Besluit: 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 12, landgoed 't Reelaer bestaande 
uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand 
NL.lMRO.0177.BP20150001-VG01.GML met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van 
de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de 
GBKN versie 0_NL.lMRO.0177.BP20150001.dxf langs elektronische weg en in analoge vorm 
gewijzigd vast te stellen, conform de wijzigingen zoals verbeeldt en verwoordt in dit besluit en in de 
bij dit besluit gevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen; 
De wijzigingen betreffen: 
a) In artikel 4 lid 4.2 van de regels wordt sub b verwijderd en vervangen door een nieuw sub b, 

luidende: 
"de woning mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding- woning';" 

b) In hoofdstuk 4 (titel: beplantingsplan) van het inrichtingsplan als bedoeld in bijlage 2 van de 
regels en de toelichting worden pagina 18 en 19 vervangen door 4 nieuwe pagina's; 

c) Op de verbeelding wordt in de bestemming Wonen een bouwaanduiding met code [sba-wo] 
opgenomen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het verhaal van de kosten anderszins is verzekerd. 

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2016. 

de griffier 
__ Jan BO~ke z:tr~ 

de voorzitter 


