BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, zaaknummer 51896

1 Onderwerp:

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”

2 Voor welke
raadscyclus:

September 2019
Op raads-info-bijeenkomst
Raadscommissie: FL
Raadsvergadering
Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling
wordt gevraagd:

Technische toelichting
Open gesprek
Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
Besluitvorming

4 Bij behandeling
verwacht u behoefte
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

5 Bij behandeling in

Inleiding door portefeuillehouder

raads-info-bijeenkomst

is er behoefte aan:

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................
Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................
Inleiding door externe partner, naam: ......................................................
Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,
namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel
tijd nodig is voor
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)
Half uur
Drie kwartier
Vijf kwartier
Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van
de hoofdpunten voor
beraadslaging resp.
besluitvorming:

8 Eerder genomen
besluiten of eerder
besproken stukken

Bij uitspraak van 20 juni 2019 heeft de voorzieningenrechter de vaststelling van
het bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten” bij wijze van voorlopige
voorziening geschorst. Deze uitspraak geeft aanleiding wijzigingen aan te
brengen in het bestemmingsplan. Hiertoe is een Nota van wijzigingen opgesteld.
Met de gewijzigde vaststelling wordt een aantal zaken beter vastgelegd. Bovendien wordt daarmee tegemoet gekomen aan enkele in de beroepsprocedure
aangevoerde beroepsgronden. Voorgesteld wordt, met inachtneming van de
voorgestelde wijzigingen, het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen.
21.02.2019: vaststelling Bestemmingsplan “Zeddamseweg 17, Etten”

9 Algemeen te
ontsluiten stukken via
website en
RaadsApp:

- Raadsvoorstel en raadsbesluit
- Nota van Wijzingen d.d. 20.08.2019
- Het vast te stellen bestemmingsplan (de wijzigingen zijn in geel gearceerd):
https://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer#!/idn/NL.IMRO.1509.BP000150VA02/

10 Achterliggende
stukken, te ontsluiten
via interne deel
RaadsApp:

Uitspraak Voorzitter ABRS d.d. 20.06.2019, kenmerk 201903132/2/R1

11 Geheime stukken,
ingevolge Wob alleen
ter inzage op de
raadsgriffie:

N.v.t.

12 Welke burgers,
bedrijven,
organisaties krijgen
bericht van
raadsbehandeling
door de behandelend
ambtenaar en met
welk doel?

De indieners van een zienswijze tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan
worden per brief op de hoogte gesteld van de behandeling in de gemeenteraad
van het voorstel tot gewijzigde vaststelling.

13 Portefeuillehouder:

Ben Hiddinga

14 Programmamanager:

André Putker

15 Behandelend
ambtenaar,
beschikbaar voor
informatie vooraf:

René Alofs
r.alofs@oude-ijsselstreek.nl
0315- 292 423

16 Opmerkingen
voorzitter
raadscommissie:
17 Opmerkingen
agendacommissie:
18 Opmerkingen
raadsgriffie:

Vanzelfsprekend worden ook initiatiefnemer GUV Berkenhove b.v. geïnformeerd
over de behandeling.

