Onderwerp
Registratienummer
Historie

Behandeladvies Vaststelling bestemmingsplan “Snelfietsroute F15”.
Z/18/034730
Portefeuillehouder
T.J. Spaargaren
Met de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar knooppunt
De Liemers (A12) kan langs de nieuwe A15 een snelfietsroute worden
aangelegd. Voor sommige gedeelten is geen wijziging van bestemming
nodig omdat het valt onder het tracébesluit, maar voor sommige
gedeelten wel. Op 3 april 2018 heet het college daarom besloten het
ontwerpbestemmingsplan “snelfietsroute F15” in procedure te brengen.
Daarop zijn twee zienswijzen binnengekomen. Inmiddels ligt het
bestemmingsplan (en de zienswijzen) voor besluitvorming bij de Raad.

Termijn

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 3 mei 2018 tot 13 juni
2018. Normaliter beslist de raad binnen twaalf weken na de termijn van
terinzagelegging omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. Deze
termijn is overschreden omdat 13 juni te laat was om mee te worden
genomen in de politieke cyclus richting de raadsvergadering van 3 juli
2018. Daarom wordt het onderwerp geagendeerd voor de
raadsvergadering van 25 september.

Belangrijkste
bespreek- en/of
beslispunten

De raad besluit:
1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan conform
bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan “Snelfietsroute F15” te beantwoorden,
ontvankelijk en deels gegrond te verklaren.
2. Het bestemmingsplan “Snelfietsroute F15” vast te stellen
overeenkomstig de wijzigingen zoals verwoord in de Nota van
beantwoording zienswijzen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de
Wet ruimtelijke ordening.
Bespreekpunten zijn bovenstaande beslispunten: is de raad het eens met
de Nota van beantwoording zienswijze waarin de twee ingediende
zienswijzen op punten gegrond worden verklaard? En kan het
bestemmingsplan worden vastgesteld omdat de Raad het argument
ondersteunt dat het plan aan de wettelijke eisen voldoet en past binnen
het beleid?
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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.

Spreekrecht

Ronde/debat tafel

Besproken kan worden of het bestemmingsplan inderdaad voldoet aan
wettelijke eisen en of de zienswijzen terecht deels gegrond worden verklaard.
Men kan 11 september meepraten aan tafel, aanmelden via griffie@duiven.nl.
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Zie voor meer informatie https://www.duiven.nl/meedoen
25 september.

