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Uw brief van

Onderwerp

Afdoeningsvoorstel motie "De raad stelt
kaders"

Geachte leden van de raad ,
Tijdens uw raadsvergadering van 29 november 2018 nam u motie M2018-031 aan over het stellen van
kaders bij ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen. Met deze motie roept u het college op de raad in
staat te stellen de kaders of uitgangspunten voor ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen te bepalen
door in een vroeg stadium de raad te informeren over de visie, uitgangspunten of een ander kader dat
als basis kan dienen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor vroegtijdige betrokkenheid van omwonenden
en andere belanghebbenden. Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van deze motie.
Grote ontwikkelingen
Aan grotere door de gemeente geïnitieerde ontwikkelingen zoals Wilderszijde en Centrumontwikkeling
Berkel gaat een proces van visieontwikkeling vooraf. Dit uit zich in documenten als een nota van
uitgangspunten, een Masterplan en een stedenbouwkundig programma van eisen. In dit voorbereidend
stadium informeren wij de raad en geven aan op welke manier raad, omwonenden en andere
stakeholders worden betrokken.
Particuliere ontwikkelingen
Particuliere ontwikkelingen variëren in omvang (een enkele woning tot een woonwijk) en impact op de
omgeving. Medewerking aan een particuliere ontwikkeling begint met een principebesluit van het
college. Als de ontwikkeling niet in overeenstemming is met de vastgestelde beleidskaders
(structuurvisie e.d.) winnen wij advies in bij de griffie of de ontwikkeling van voldoende gewicht is voor
een kaderstellende betrokkenheid van de raad en informeren wij u over de voorgenomen wijze van
betrokkenheid.
Invulling in praktijk
Het college hecht er aan de raad goed te informeren over alle principebesluiten. Aanvullend geven wij
daarin aan welke kaders voor de betreffende ontwikkeling relevant zijn, op welke wijze de participatie
en de rol van de raad vorm wordt gegeven. Met onze brief van 7 februari 2019 over de Rodenrijseweg 63
(U18.11496) geven wij aan hoe in de praktijk aan uw motie invulling wordt gegeven.
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Hiermee beschouwen wij motie M2018-031 als afgedaan.
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