Van de agenda afgevoerd.

Raadsvergadering 12 mei 2005
Raadsvoorstel nr. ROG/2005/4859

Agendapunt nr. 18
Putten, 13 april 2005

Onderwerp:
Voorbereidingsbesluit Nijkerkerstraat 61
Samenvatting voorstel:
Een voorbereidingsbesluit nemen voor het perceel Nijkerkerstraat 61.
Aan de raad,
In 2003 hebben wij vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan voor het westelijk
buitengebied een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO opgestart voor het perceel
Nijkerkerstraat 61. Het betreft een functieverandering van pluimveeslachterij naar wonen. Wij
hebben destijds om een aantal redenen besloten voor dit plan, vooruitlopend op het nieuwe
bestemmingsplan, een aparte procedure op te starten:
grote ruimtelijke winst (sanering bedrijfsbebouwing, aanleg natuur);
wens om te voorkómen dat er weer een (niet-agrarisch) bedrijf komt op deze plek;
vergelijkbaar met agrarische functieverandering. Voor agrarische functieverandering is
destijds besloten wél aparte procedures te blijven voeren, binnen vigerende regelingen
(Ruimte voor Ruimte regeling en Plan van Aanpak Gelders Vallei).
Het plan is in november 2004 naar de provincie gestuurd voor een verklaring van geen
bezwaar. Volgens de provincie kan de verklaring van geen bezwaar alleen afgegeven worden
indien de gemeenteraad eerst een voorbereidingsbesluit neemt voor het perceel. Tot nu toe
zijn wij ervan uitgegaan dat we de vrijstelling konden verlenen op basis van het ontwerpbestemmingsplan ("Westelijk Buitengebied"). Voor het verlenen van een vrijstelling ex
artikel 19 lid 1 WRO moet immers een juridische basis zijn:
er moet een bestemmingsplan gelden dat niet ouder is dan 10 jaar óf
er moet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage zijn gelegd óf
er moet een voorbereidingsbesluit gelden.
De provincie stelt nu echter dat deze juridische basis er al moet zijn als zij de verklaring van
geen bezwaar afgeven. Wij stellen u dan ook voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor
het perceel. Dit houdt in dat u verklaart dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid, in dit
geval heel concreet: het nieuwe bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied".
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Ruimtelijke Zaken, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
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Voorstel
Een voorbereidingsbesluit nemen voor het perceel Nijkerkerstraat 61.
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