
gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 3 maart 2020.

Onderwerp
Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord' (uitbreiding onderstation)

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord' met 

planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00661-VS01 (ondergrond BGT, 12 september 
2019) vaststellen, onder het voorbehoud dat geen tijdige zienswijze is/wordt ingediend, 
waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde 
van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;

2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Doelstelling
Scheppen van een planologisch kader gericht op verzwaring van het elektriciteitsnet, mede met het 
oog op de duurzaamheidsambities die de gemeente heeft.

Inleiding
Op 12 december 2019 heeft Qirion namens Liander gevraagd om een nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen. Het verzoek gaat over het perceel Nagelerweg 16a te Emmeloord. De behoefte en noodzaak 
bestaat om het ter plaatse aanwezige onderstation uit te breiden. De beoogde uitbreiding is in strijd 
met de bouwregels van het geldende bestemmingsplan.
Uw raad besluit over het vaststellen van bestemmingsplannen.

Argumenten
1.1 Het initiatief is passend binnen provinciaal en gemeentelijk beleid en het plan is niet in strijd 

met een goede ruimtelijke ordening.

In de toelichting van het bestemmingsplan is de goede ruimtelijke ordening van het initiatief voldoende 
aangetoond. U kunt daarom het bestemmingsplan ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vaststellen.

1.2 Het bestemmingsplan moet in elektronische vorm samen met de ondergrond vastgesteld 
worden.

Het nieuwe bestemmingsplan voldoet aan de digitale verplichtingen die op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelden. Dit betekent onder andere 
dat het plan conform de verplichte standaarden is opgesteld. Het plan zal worden aangeboden op de 
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedere versie van een plan heeft daarbij een uniek 
planidentificatienummer. Voor dit bestemmingsplan is dat NL.IMR0.0171.BP00661-VS01. Conform 
artikel 1.2.4 van het Bro moet in het vaststellingsbesluit ook vastgelegd worden welke ondergrond is 
gebruikt. Voor dit plan is dat BGT-BRK 12 september 2019.

1.3 Het bestemmingsplan kan vanwege de inhoud en geringe kans op zienswijzen via een 
versnelde route worden vastgesteld.

Over de mogelijkheid voor het vaststellen van bestemmingsplannen via een versnelde route is uw 
raad geïnformeerd tijdens de raadscommissievergadering op 19 november 2018.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl


Bijlagen
Bestemmingsplan met toelichting en bijlagen (0171155410, 0171155411, 0171155418, 0171155419 
en 0171155420)

Portefeuillehouder : W. Haagsma
Steller : de heer N. la Crois; 06 48 13 46 92; n.lacrois@noordoostpolder.nl

mailto:n.lacrois@noordoostpolder.nl


gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020, no. 20.0000342;

gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Nagelerweg 16a te Emmeloord' met 
planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00661-VS01 (ondergrond BGT, 12 september 
2019) vast te stellen, onder het voorbehoud dat geen tijdige zienswijze is/wordt ingediend, 
waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde 
van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 mei 2020.
De griffier, __ de voorzitter,


