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Behandeladvies Vaststellen bestemmingsplan Ooijsebrug 2a
Z/18/033712
Portefeuillehouder
T.J. Spaargaren
20 december 2016 heeft het college van B&W besloten om in principe en
onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verplaatsen van
een woning aan de Groenestraat 2 naar de Ooijsebrug 2a te Groessen. Om
dit mogelijk te maken worden de bestemmingen van beide locaties
gewijzigd. Op dit bestemmingsplan is één zienswijze ingediend.
Het bestemmingsplan heeft van 29 maart 2018 tot 9 mei ter inzage
gelegen en wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd met als doel het
verder brengen van de besluitvorming.
De raad besluit:
1. De ingediende zienswijze op het (ontwerp) bestemmingsplan conform
de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen
(ontwerp)bestemmingsplan ‘Ooijsebrug 2a, Groessen’ te
beantwoorden en ongegrond te verklaren.
2. Het bestemmingsplan ‘Ooijsebrug 2a, Groessen’, vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12 lid 1 en 2 Wet
ruimtelijke ordening.
Hierbij is de vraag of de Raad het voorstel van het college steunt om de
ingediende zienswijze ongegrond te verklaren waardoor het
bestemmingsplan vastgesteld kan worden.
Bijzonderheid bij deze situatie is het feit dat de huidige woning
(Groenestraat 2) onder een hoogspanningskabel ligt waardoor er
aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering van de overheid om een
andere woning te kopen. De inhoud van de zienswijze heeft met dit feit te
maken.
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- Betreft beantwoording van eventuele vragen n.a.v. het raadsvoorstel.
- Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking aan de ronde tafel kan
bepaald worden of er aansluitend debat plaatsvindt. Aan de ronde tafel
dient aan het einde van de behandeling te worden nagegaan of er
fracties zijn die een debat willen over het raadsvoorstel.
- Als er behoefte is aan debat kan dit aansluitend gevoerd worden.
Besproken kan worden of het bestemmingsplan inderdaad voldoet aan de eisen
van een goede ruimtelijke ordening en of de zienswijze terecht ongegrond
wordt verklaard.
Men kan 11 september meepraten aan tafel, aanmelden via griffie@duiven.nl.
Zie voor meer informatie https://www.duiven.nl/meedoen
25 september.
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