c. B en W vergaderingen - 3371

Gemeente

Collegevoorstel
Nummer:

Aalten

2O’

D

Onderwep
ongewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Partiële herziening
bestemmingsplannen uitbreiding geluidzone
bedrijventerrein ‘t Broek’

r

Openbaar
Niet openbaar
Vertrouwelijk

Besluit
conform
D conform met opmerkingen
aangehouden
E niet conform

Beslispunten
1. bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, overeenkomstig
bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
2.
3.
Verantwoordelijken:
Afdeling
: Bestuur en Openbare Ruimte
Naam

:

de heer G.H. Scheffer

Tel. Nr.

:

(0543) 49 33 33

Paraaf afdelingshoofd
Naam

: J.J. Storm van’s Gravesande

(‘4

Bestuurlijke planning:
Datum college : 17april 2018
Gewenste
22mei2018
datum raad
Voorstel /
Voorstel
Mededeling
Paraaf portefeuillehoude1

\Naam

: T.M.M. Kok

Voor het bedrijventerrein t Broek is een geluidz4e op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld.
Door uitbreiding van de bestemming Bedrijventerrein’, zoals neergelegd in bestemmingsplan Aalten
Bedrijventerrein Westrand’ wijzigt ook de geluidszone. Een en ander volgt uit het akoestisch
onderzoek dat aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt. Deze wijziging van de geluidzone is
opgenomen in bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplannen uitbreiding geluidszone ‘t
Broek’. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van dit plan
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Informatieblad
Nu mm er:
Beslispunten
1. : bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, overeenkomstig
bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
2.
3.
Inleiding
In uw vergadering van 16januari 2018 hebt u de beslissing op dit voorstel aangehouden.
Nu het trilling onderzoek is uitgevoerd wordt dit voorstel —dat in samenhang met het
bestemmingsplan Aalten Bedrijventerrein Westrand’ dient te worden bezien, opnieuw aan u
voorgelegd.
Zie bijgaand ontwerp van het raadsvoorstel.
Argumenten
Zie bijgaand ontwerp van het raadsvoorstel.
Intern overleg gevoerd met:
de heer Ten Klooster: akoestische aspecten;
Participatie en Communicatie
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft met ingang van donderdag 5 oktober tot en met
woensdag 15 november 2017 gedurende een termijn van zes weken ter visie gelegen. Binnen deze
termijn zijn tien zienswijzen ingekomen.
In de zienswijzennota wordt er nader op ingegaan. Deze zienswijzen hebben op onderdelen een
aanpassing van het plan tot gevolg. Om die reden wordt voorgesteld het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen.
In de afgelopen periode (medio december 2017/medio januari 2018) is met de indieners van de
zienswijzen gesproken.
Vervoigstappen inclusief tijdspad
1. Collegebesluit d.d. 17april2018;
2. RTG Ruimte 8 mei 2018;
3. Gemeenteraad 22 mei2018;
4. Terinzagelegging van het raadsbesluit medio juni tot en met eind juli 2018.
Bij lagen
1.
2.
3.
4.

Het ontwerp-van het bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, planregels en
verbeelding;
Het akoestisch onderzoek (Zie bijlage bij het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Aalten
Bedrijventerrein Westrand’);
De zienswijzen en zienswijzennota(Zie bijlage bij het ontwerp van het bestemmingsplan
‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’);
Het ontwerp van het raadsvoorstel en -besluit.
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Nummer:
Beslispunten

1.

:

bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, overeenkomstig
bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

2.

3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college

Conform

B. en W.

17 tPR, 2018

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek

Ja

EI

Nee
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