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Samenvatting
RGV heeft op 17 oktober 2013 de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de toevoeging van 50
kampeermiddelen voor verblijfsrecreatie nabij het "Buitenhuis" op recreatieterrein De Groene Heuvels te
Ewijk. Wij hebben daarop aan RGV laten weten dat het in principe mogelijk is medewerking te verlenen aan
het initiatief, middels een herziening van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, en heeft geen zienswijzen opgeroepen.
Dit bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling voor.
Besluit om
Het bestemmingsplan "Partiële herziening De Groene Heuvels" met imro identificatie
NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen-vadf, ongewijzigd vast te stellen.

Inleiding
RGV heeft op 17 oktober 2013 de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de toevoeging van 50
kampeermiddelen voor verblijfsrecreatie nabij het "Buitenhuis" op recreatieterrein De Groene Heuvels te
Ewijk. Wij hebben daarop aan RGV laten weten dat het in principe mogelijk is medewerking te verlenen
aan het initiatief, middels een herziening van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, en heeft geen zienswijzen opgeroepen.
Dit bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling voor.
B e o o g d effect
Juridisch mogelijk maken dat bij Het Buitenhuis op de Groene Heuvels gekampeerd kan worden.
Argumenten
1.

De wettelijk voorgeschreven bestemmingsplanprocedure
is correct doorlopen
Het ontwerpbestemmingsplan lag van 8 mei 2014 tot en met 18 j u n i 2014 voor eenieder ter inzage.
Er zijn geen zienswijzen ingekomen.
Financiën
Er zijn geen kosten voor de gemeente.
Tijdspad
Het bestemmingsplan wordt na de vaststelling op 23 september 6 weken ter inzage gelegd.
Communicatie
De vaststelling wordt via onze website en de Staatscourant bekend gemaakt.
Bijlagen
Bijlage 1. Regels en toelichting.
Regels,
atl4002390,
toelichting,
atl4002391,
Bijlage bij toelichting,
atl4002389.

Bijlage 2. Verbeelding.
Verbeelding,
at14002392.
Bijlage 3. Onderzoeken, externe adviezen en overlegreacties.
Reactie Waterschap,.
IN14.02341.
Bijlage 4. Diversen.
Publicatie van het o ntwerpbestemmingsplan,
atĩ4002388.
Besluit to t principemedewerking,
BWÌ4.00060.
Besluit to t start van de procedure,
BW14.00330.
Bijlage 5. Routingformulier
atl4002393

Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA
secretaris

drs. C F . van Eert
burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 23 september 2014.

