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Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Hutten Zuid, deelplan 2

Voorgestelde beslissing:
1. instemmen met de voorgestelde ambtshalve wijziging
2. het bestemmingsplan “Hutten Zuid, deelplan 2”, zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000002-VA01

gewijzigd vaststellen
3. besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

Aanleiding
De bouw van woningen in het kader van het project Hutten Zuid verloopt in een aantal deelplannen. Voor
deze deelplannen worden aparte bestemmingsplannen gemaakt. Deelplannen 1 (woningen aansluitend op
de Ph.P. Cappettilaan) en 4 (appartementencomplex Wonion) zijn reeds gerealiseerd. Deelplan 2 ligt tussen
deelplan 1 en deelplan 4. Voor dit deelplan is nu een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan
maakt de bouw van woningen en de realisatie van de Ecologische verbindingszone mogelijk. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 15 september 2011 voor een periode van 6 weken ter visie gelegen.
Tijdens de periode van de ter inzage legging zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Verder zijn er in de
tussentijd overleggen gevoerd met de projectontwikkelaar. Als gevolg van het terugbrengen van het aantal
woningen in deelplan 3 en overdacht van gronden moest er een nieuwe overeenkomst worden vastgesteld.
Inmiddels is de vaststellingsovereenkomst getekend, zodat nu kan worden overgegaan tot vaststelling van
het bestemmingsplan Hutten Zuid, deelplan 2. Als gevolg van gemaakte afspraken met de
projectontwikkelaar zal een ambtshalve wijziging in het bestemmingsplan aangebracht moeten worden.
Hierbij wordt u gevraagd het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen als gevolg van een
ambtshalve wijziging en om geen exploitatieplan vast te stellen.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Een juridisch kader om de ontwikkelingen in Hutten Zuid, deelplan 2 mogelijk te maken

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.

1.1 Om zekerheid te krijgen over de aanleg van de kademuur dient een voorwaardelijke verplichting te
worden opgenomen in het bestemmingsplan.
Met de projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de openbare ruimte.
Discussiepunt daarbij was de aanleg van de kademuur, zoals deze is opgenomen in het
beeldkwaliteitplan. Aanleg van de kademuur is noodzakelijk vanuit zowel ruimtelijk oogpunt als
praktisch oogpunt: afscheiding tussen privégebied en openbare ruimte. Door het in het
bestemmingsplan opnemen van een voorwaardelijke verplichting wordt de bouw van de woningen
gekoppeld aan de aanleg van de kademuur. Voor verdere uitwerking hiervan wordt verwezen naar
de bijlage “ambtshalve wijziging”.

2.
2.1 Als gevolg van de voorgestelde ambtshalve wijziging dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden

vastgesteld.

2.2 Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan
Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan is er geen
aanleiding om andere wijzigingen aan te brengen in het ontwerpbestemmingsplan.

3.
3.1 Het verhaal van kosten is anderszins verzekerd.

Volgens de wet is het opstellen van een exploitatieplan in dit geval niet nodig.
Met de projectontwikkelaar is een overeenkomst afgesloten over het verhaal van kosten.
Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom achterwege worden gelaten.



Kosten, baten, dekking
In kostenverhaal is voorzien door het afsluiten van een overeenkomst met de projectontwikkelaar. De
gemaakte afspraken zijn verwerkt in de herziene en sluitende grondexploitatie voor dit deelgebied. De
herziene grondexploitatie voor dit gebied is op 27 juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitvoering

Planning
• Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het vaststellingsbesluit en het vastgestelde

bestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan alleen beroep
worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door een
belanghebbende die aantoont dat hij tijdens de ontwerpfase redelijkerwijs niet in staat is geweest
een zienswijze in te dienen en door een belanghebbende tegen de wijziging die bij de vaststelling
zijn meegenomen. Als er geen beroep of een voorlopige voorziening wordt ingesteld, is het
bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.

Communicatie/participatie
• De vaststelling en de ter inzage legging van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de

Gelderse Post, de Staatscourant en op de website.
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