(SUB-)AMENDEMENT
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad

Amendement op raadsvoorstel ‘Vaststelling bestemmingsplan Foodcourt Uden’
nr. 2016/13091
Onderwerp: Verwijsmast Foodcourt tot maximaal 20 meter hoog
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 15 december 2016,
gelezen het ‘Masterplan Uden Noord’ zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering
van 26 juni 2012,
gehoord de inspraakreactie en discussie in de commissievergaderingen Ruimtelijke en
Economische Ontwikkeling (REO) van 21 en 28 november 2016,
overwegende dat :
1. Uden vanaf de A50 een groene en representatieve entree heeft;
2. een verwijsmast van circa 40 meter hoogte hieraan afbreuk doet, geen goede
inpassing is in een groene omgeving en zeer beeldbepalende factor vormt in
dit gebied;
3. de raad zijn kaderstellende rol niet juist heeft kunnen vervullen omdat er niet in
een vroeg stadium beeldvorming of oordeelsvorming heeft plaatsgevonden over
dit plan;
4. de raad nu wordt beperkt om zich een overwogen mening te kunnen vormen of
plannen bij te sturen;
5. door eerdere en betere beeld- en opinievorming het college had kunnen
voorkomen dat de raad in het laatste stadium van bestemmingsplanvaststelling
wordt geconfronteerd met een niet volledig gedragen plan. Het college had
daarmee (financiële) risico’s kunnen vermijden,
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besluit:
a) een nieuw besluitpunt 1 toe te voegen:

1. tot het bepalen van een maximale bouwhoogte van de toegestane
verwijzingsmast van 20 meter met een maximale oppervlakte van 16 m²
per reclamebord;
b) tot het omnummeren van het conceptbesluitpunt 1. naar besluitpunt 2. en als
volgt gewijzigd op te nemen:

2. in te stemmen met de beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen
conform bijgevoegd zienswijzenrapport, met uitzondering van de beoordeling
van die zienswijzen die zich richten op de hoogte van de verwijsmast
en de oppervlakte van de reclameborden. die de raad nu met nieuw
besluitpunt 1 maximeert tot en met 20 meter respectievelijke 16 m²;
c) tot het omnummeren van het conceptbesluitpunt 2. naar besluitpunt 3. en als
volgt gewijzigd op te nemen:
3. het bestemmingsplan ‘Foodcourt Uden met idn NL.IMRO.0856.BPfoodcourt-VA01’

gewijzigd vast te stellen en tevens de wijziging onder a) (nieuw besluitpunt 1)
door te voeren in voormeld bestemmingsplan in de tabel van artikel ‘5.2.3.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde’, alsmede in de relevante artikelen en
separate stukken waar dit besluitpunt in doorwerkt;
d) tot het omnummeren van het conceptbesluitpunt 3. naar besluitpunt 4.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener: Mirjam de Groot, fractie: CDA
Dit (sub-)amendement is aangenomen / verworpen in de raadsvergadering van
15 december 2016.

drs. G.B. Gnodde, raadsgriffier

