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Onderwerp

Verzoek om een gewijzigde aanleveringstermijn

Geachte leden van de Agendacommissie,

Wij hebben een raadsvoorstel in voorbereiding voor de vaststelling van bestemmingsplan
‘Schelversakker 1 Oss – 2022’. Dit bestemmingsplan maakt de realisering mogelijk van
Kindcentrum Nicolaas Oss. Dit dossier willen wij graag laten agenderen voor behandeling in de
gemeenteraad van 24 februari 2022. Het lukt echter niet dit dossier in ons college van 18
januari 2022 vast te stellen, wat formeel de laatste vergadering voor aanlevering van uw
commissie is.
Reden is dat nog gewerkt wordt aan een noodzakelijk aanvullend akoestisch onderzoek dat in
week 2 van 2022 wordt opgeleverd door het adviesbureau. Daarnaast moeten de onlangs
ingekomen zienswijzen worden behandeld en verwerkt in het bestemmingsplan. Het
verwerken van de uitkomsten van het akoestisch onderzoek en de zienswijzen in het
bestemmingsplan vergt meer tijd.
Het bestemmingsplan moet echter wel geagendeerd worden voor de gemeenteraad van 24
februari 2022. Uitstel van de vaststelling van het bestemmingsplan heeft namelijk grote
gevolgen voor de planning van de start van de bouw. Die staat gepland voor
augustus/september 2022, zodat de school in de zomervakantie van 2023 kan verhuizen. Als
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het bestemmingsplan later wordt vastgesteld, kan later de omgevingsvergunning worden
aangevraagd, komt de start bouw in gevaar en schuift de verhuizing van de school door naar
de kerstvakantie 2023.
Met twee weken uitstel (behandeling door het college op 1 februari 2022) kunnen we de
zienswijzen beter behandelen en het bestemmingsplan compleet met het aanvullend
akoestisch onderzoek aanleveren voor de vaststelling door de raad op 24 februari 2022.
Alvast dank voor uw begrip en ik stel het op prijs als u aan dit verzoek gehoor geeft.
Met vriendelijke groet,

Dhr. C.P.W. van Geffen
Wethouder Werk, Inkomen en Onderwijs

