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Voorstel

1.

Het bestemmingsplan Van 't Hoffstraat ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerp-bestemmingsplan,

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten,

vervat in het bestand met planidentificatienummer

NL.IMRO.0777.0154VANTHOFFSTR-

3001 met bijbehorende bestanden waarbij voor de ondergrond gebruik is gemaakt van
de Grootschalige Basiskaart Nederland en de kadastrale ondergrond als vervat in het
bestand o_NL.IMRO.0777.0154VANTHOFFSTR-0000.dxf
2.

geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast
te stellen voor het plangebied Van 't Hoffstraat

Inleiding
Op 14 april 2020 heeft u de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het plangebied Van 't

Hoffstraat. De kaders zijn bij de uitwerking van de plannen in acht genomen. Over het initiatief is
door de ontwikkelaar met omwonenden gecommuniceerd. Het bestemmingsplan Van 't Hoffstraat is
de juridisch-planologische vertaling van de vastgestelde kaders. Het bestemmingsplan maakt het
mogelijk om 70 appartementen te bouwen, waarvan 60 in de sociale huur en 10 in de middeldure
huur.
Beoogd effect en evaluatie:
In december 2020 te beschikken over een onherroepelijk bestemmingsplan
Argumenten

1.1 De ontwikkeling van het plan van 't Hof/straat is in strijd met het geldende bestemmingsplan
Het plan voor 70 appartementen aan de Van 't Hoffstraat is in strijd met het geldende
bestemmingsplan "kom Leur'. Op grond van dit bestemmingsplan is het gebied gedeeltelijk bestemd

voor Wonen, maar dan alleen grondgebonden woningen en voor een ander deel voor Groen. Het
plan bestaat uit appartementen en bovendien wordt gedeeltelijk op de bestemming Groen gebouwd.
Daar staat overigens wel weer tegenover dat extra groen wordt gerealiseerd daar waar thans de
bestemming Wonen geldt.
1.2 Het bestemmingsplan Van 't Hof/straat voldoet aan de vastgestelde kaders

Op 14 april 2020 heeft u kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied Van 't Hoffstraat. Het
bestemmingsplan Van 't Hoffstraat voldoet aan deze kaders. Voor de toetsing verwijzen wij u naar de
bijlage "verantwoording kaders in het ontwerp"
1.3. De vaststelling van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van uw raad

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is de vaststelling van een bestemmingsplan
een bevoegdheid van uw raad.
1.4 Het is een wettelijke verplichting om een bestemmingsplan zowel langs digitale weg als analoog
vast te stellen

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan zowel langs digitale weg
als analoog vastgesteld te worden. Een analogie versie van het bestemmingsplan is bijgevoegd. Het
digitale plan wordt na vaststelling gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mocht er een verschil

bestaan tussen het digitaal exemplaar en het analoog vastgestelde bestemmingsplan, dan gaat het
digitale bestemmingsplan voor. Naar onze mening is het analoge exemplaar identiek aan het digitale
exemplaar en doet de hiervoor geschetste situatie zich niet voor.
1.5 Het bestemmingsplan draagt bij aan de uitvoering van uw raadsprogramma 2018-2022

In uw raadsprogramma is opgenomen dat u de raadsperiode 2018-2022 minimaal 800 woningen wilt
opleveren. Het voorliggende bestemmingsplan Van 't Hoffstraat levert hieraan een bijdrage.
1.6 Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Er is dus geen aanleiding voor
een gewijzigde vaststelling vanwege ingediende zienswijzen.
2.1 Het kostenverhaal is verzekerd

Met de ontwikkelende partij Stichting Alwel is een overeenkomst gesloten. Op grond hiervan worden
de gemeentelijke kosten verbonden aan de planontwikkeling doorbelast. Dit betreft ook eventueel uit
te betalen planschadevergoedingen. Op deze wijze is het kostenverhaal verzekerd.

Alternatieven/varianten

Alternatieven/varianten

zijn nu niet meer aarde orde. Het bestemmingsplan voldoet volledig aan de

vastgestelde kaders.
Kanttekeningen en risico's

Geen

Toelichting
Financiële toelichting

De kosten, verbonden aan het plan proces worden doorbelast aan de Stichting Alwel. Dat geldt ook
voor eventuele planschadevergoedingen . Dit is geregeld in een anterieure overeenkomst.
Juridische toelichting

Na in werking trekking van het bestemmingsplan is er een juridische basis voor de verlening van
omgevingsvergunning voor het realiseren van de plannen.
Personele toelichting

De werkzaamheden zijn opgenomen in de afdelingsplannen 2019 en 2020.

Duurzaamheid
People

De appartementen die worden gerealiseerd, vallen in de sociale huurklasse (60 stuks) en in de
middeldure huurklasse (10 stuks).
Planet

De ontwikkelaar zal de woningen gasloos uitvoeren en overigens ernaar streven nog meer
maatregelen te nemen waardoor deze energieneutraal kunnen worden gerealiseerd.
Profit

De bouw levert regionale werkgelegenheid op.

Planning

Uw vaststellingsbesluit wordt binnen 2 weken bekend gemaakt. Vervolgens ligt het bestemmingsplan
6 weken ter inzage met de mogelijkheid voor belanghebbenden om beroep in te stellen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep is uitsluitend mogelijk voor
belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een
zienswijze te hebben ingediend.

Communicatie en participatie
Voor besluitvorming

Er is intern overleg geweest met de vakdisciplines stedenbouw, verkeer, milieu, grondzaken, civiele
techniek, vergunningverlening en volkshuisvesting. Zij kunnen met het voorstel instemmen.
Zoals ook is vermeld in de kaderbrief die op 14 april 2020 in een vergadering van "de raad luistert 11 is
behandeld, heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden met de omgeving.

Na besluitvorming

De ontwikkelaar zal de bouwplannen alsmede de plannen voor herinrichting van het openbare
gebied samen met de gemeente met de omwonenden bespreken.
Bijlagen

•

ontwerp-besluit

•

verantwoording kaders

•

bestemmingsplan Van 't Hoffstraat (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen bij
toelichting)

•

beantwoording toezeggingen
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