
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN, volgnummer: 15ini01480 
 
 
 

1 Optioneel 
onderwerp: 

Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft 

2 Voor welke 
raadscyclus: 
 

Aangehouden, zie opmerkingen raadsgriffie. 

3 Welke agendering 
wordt voorgesteld: 
 
 

 Alleen op Raadsrotonde   

 Via raadsrotonde in raadsvergadering  

 Rechtstreeks in raadsvergadering 

 Raadsbijeenkomst op locatie 

4 Welke behandeling 
wordt gevraagd: 
 

 Open gesprek 

 Informatieve beraadslaging 

 Oriënterende beraadslaging 

 Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

 Besluitvorming 

5 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, verwacht u 
behoefte aan: 

 Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) 

 Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp) 

6 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, is er behoefte 
aan: 
 
 

 Inleiding door portefeuillehouder OIJ 

 Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: ....................................................... 

 Inleiding door externe adviseur, naam: .................................................... 

 Inleiding door externe partner, naam: ...................................................... 

 

Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners, 

namen: ..................................................................................................... 

7 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, hoeveel 
behandeltijd is naar 
schatting nodig: 

 Korte toetsing (kwartier) 

 Half uur 

 Drie kwartier 

 Vijf kwartier 

 Avondvullend (maximaal twee en een half uur) 

8 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming: 
 

Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat voorziet in het repareren van 
de planonderdelen van bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft die door de 
uitspraak van de Raad van State zijn vernietigd en verder bevat het één 
ambtshalve wijziging. Tegen het ontwerpplan zijn zienswijzen ingediend. In de 
Nota zienswijzen worden deze behandeld. Voorgesteld wordt om naar aanleiding 
van deze zienswijzen wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen en het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en te besluiten geen exploitatieplan 
vast te stellen. 

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp: 
 
 

Het ontwerpbestemmingsplan “Correctieve herziening DRU Industriepark” is in te 
zien via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL. IMRO.1509.BP000130-ON01 (Regels 
17 pag., toelichting 23 pag.)  
Raadsvoorstel en raadsbesluit (4 pag).  
Nota zienswijzen (8 pag.) 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.%20IMRO.1509.BP000130-ON01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.%20IMRO.1509.BP000130-ON01


10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp: 
 

Ingediende zienswijzen door: 
- J.F.M. Naves en M.H.W. Naves-Menke, Hutteweg 7 Ulft (15ink00834) 
- DAS Rechtsbijstand, namens dhr. en mw. Lukkassen, Hutteweg 11 Ulft 

(15ink00874) 
- SUR namens dhr. L.J.M. ten Brinck, Hutteweg 15 Ulft (15ink00833) 
- DRU Cultuurfabriek, SSP-hal en ICER (15ink00873) 
- BOEi, Postbus 2641 Amersfoort (15ink00875) 

Brief aan BOEi d.d. 22-4-2015 (15uit12931) 

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

Brief BOEi 26-1-2015 ligt voor raadsleden en fractieassistenten ter inzage op de 
griffie 

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

Degenen, die een zienswijze hebben ingediend ontvangen via de afdeling  
Beleid het raadsvoorstel met de bijlagen en worden geïnformeerd. 
 

13 Portefeuillehouder: P. van de Wardt 

14 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf: 
 

I.Testroet 
i.testroet@oude-ijsselstreek.nl 
tel.nr. 0315-292424 
 

15 Bij behandeling op 
raadsrotonde of 
locatie, door wie 
wordt de 
portefeuillehouder 
ambtelijk 
ondersteund? 
 

I. Testroet 
K. Boessenkool 

16 Opmerkingen 
raadspresidium: 
 

 

17 Opmerkingen 
raadsgriffie: 
 

Op 17 juni 2015 is per mail aan de raadsleden gemeld, dat de fractievoorzitters 
van Lokaal Belang en CDA voornemens zijn in de raadsvergadering van 25 juni 
a.s. bij de agendavaststelling voor te stellen het raadsvoorstel voor de 
“vaststelling van de correctieve bestemmingsplanherziening DRU Industriepark” 
toe te voegen aan de raadsagenda van die avond. 
De grond hiervoor is art. 13-e van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad: “Op voorstel van een lid van de raad (…) kan de vergadering bij 
de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de 
agenda afvoeren”. 
Ten aanzien van toe te voegen onderwerpen is hierover eerder een 
werkafspraak gemaakt in het presidium dat dit uiterlijk de maandagochtend voor 
de raadsvergadering aan de fracties gemeld wordt, zodat ieder zich in de 
fractievergaderingen een oordeel kan vormen. 
De griffie heeft de stukken voor dit onderwerp optioneel aan de raadsstukken 
van 25 juni toegevoegd, zodat de stukken bij de hand zijn, mocht de 
gemeenteraad op 25 juni daadwerkelijk besluiten het raadsvoorstel te 
behandelen. 
 

 

mailto:i.testroet@oude-ijsselstreek.nl

