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Ruimtelijke ordening en Wonen
Vaststellen bestemmingsplan Te herziening Krispijn, locatie Patersweg
fase 1 en Patersweg 1'

Voorgesteld besluit

1. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
2. te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen onderdeel uit
maakt van dit besluit;
3. de zienswijzen 1 t/m 15 ontvankelijk te verklaren;
4. de zienswijzen 1 t/m 15 ongegrond te verklaren;
5. het bestemmingsplan 'le herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en
Patersweg 1'overeenkomstig het door het college van burgemeester en
wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen.
Samenvatting

Er zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van woningen aan de Patersweg. Om
medewerking aan de bouwplannen te kunnen verlenen is een herziening van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan "Krispijn' opgesteld.
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn 15 zienswijzen ingediend. Uw raad wordt verzocht een beslissing te
nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan 'le herziening
Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' vast te stellen.
Inleiding

De afgelopen jaren is gewerkt aan de vernieuwing van de wijk Oud Krispijn. Eén van
de laatste deelgebieden hiervan is de zuidkant van de Patersweg. Aan deze kant
stonden verouderde portiekflats. Deze zijn inmiddels gesloopt.
De grond is eigendom van de gemeente.
Na een gewonnen aanbestedingsprocedure zal bouwbedrijf Trebbe hier
grondgebonden woningen ontwikkelen, in totaal zesenzeventig.
Daarnaast zal ook de voormalige schoollocatie Patersweg 1 worden herontwikkeld.
Deze ontwikkeling was al voorzien in het geldende bestemmingsplan. Omdat de
stedenbouwkundige visie op deze locatie enigszins is bijgesteld, is een herziening
van het bestemmingsplan nodig. Deze herziening richt zich op de koppen van de
geplande woningen en de bestemming van het transformatorstation.
Over het ontwerpbestemmingsplan 'le herziening Schil, locatie Patersweg fase 1 en
Patersweg 1’ hebben wij uw raad per brief van 12 december 2017 geïnformeerd. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 december 2017 tot en met 29 januari 2018
voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn 15 zienswijzen ingediend. Ons voorstel is
de zienswijzen ongegrond te verklaren. Voor de inhoud en beoordeling van de
zienswijzen verwijzen wij uw raad naar de bijlage bij dit raadsvoorstel.
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Doelstelling

Op basis van dit bestemmingsplan kan te zijner tijd een omgevingsvergunning
worden verleend voor de bouw van de woningen.
Argumenten

Het vaststellen van het bestemmingsplan is nodig om de voorgenomen ontwikkeling
te kunnen uitvoeren. Voor de beoordeling van de zienswijzen verwijzen wij uw raad
naar de bijlage bij dit raadsvoorstel.
Kanttekeningen en risico's

Het niet vaststellen van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de voorgenomen
ontwikkeling niet kan worden uitgevoerd.
Kosten en dekking

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan voor het gemeentelijk
plandeel worden verwerkt in de verkoopprijs van de grond.
Duurzaamheid

In de toelichting van het bestemmingsplan is aandacht besteed aan het aspect
duurzaamheid.
Communicatie en inclusief beleid

Degenen die een zienswijze hebben ingediend zullen wij over het besluit van uw raad
informeren. Daarnaast wordt het besluit van uw raad op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan een belanghebbende, die bij uw
raad een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bijlagen

-

Ontwerp besluit;
beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan;
planboekje met regels en toelichting;
verbeelding.
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