Raadsmededeling - Openbaar
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: Beantwoording vragen rtg ruimte II d.d. 31 mei 2011

Aanleiding
Toezeggingen nav RTG Ruimte II d.d. 31`mei 2011 mbt voorstel beschikbaar stellen van een krediet
ten behoeve van de bijstelling van de visie voor de westrand van Aalten.
Inhoud mededeling
a. Schriftelijk beantwoordding van beslispunt 2 van het voorgenomen besluit, waarom de raad de
bevoegdheid tot een ontheffing moet delegeren?
Antwoord: Het aanvragen van een ontheffing op basis van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening is in dit geval een voorbereidingshandeling ten behoeve van de vast te stellen visie.
Ontheffing is onder meer noodzakelijk omdat er een bedrijfsterrein wordt geprojecteerd buiten de
als zodanig aangewezen zoekzones. De vaststelling van de visie is en blijft een zaak van de raad.
Het besluitvormingsproces kan met die delegatie adequater worden ingericht.
b. Op een A4tje aangeven wat er wel en niet in de visie komt te staan.
Antwoord: De bedoelde visie wordt een partiële herziening van de Toekomstvisie Aalten 2004,
waarbij de laatste inzichten ten aanzien van de invulling van de westrand van Aalten nader
worden onderbouwd. Daarbij worden ook de noodzakelijke omgevingsonderzoeken uitgevoerd,
waaronder ook een flora- en faunaonderzoek (bos/natuurcompensatie) en een
verkeersonderzoek, met het oog op de rechtvaardiging van het nieuw tracé voor de rondweg.
Het getoonde kaartbeeld is een vertrekpunt, maar dat is beslist nog niet voldoende om als
herziening van de structuurvisie te kunnen dienen. De gemaakte keuzes (en de wijze van
realisering daarvan) moeten verder worden uitgewerkt en gemotiveerd in een document dat aan
de wettelijke eisen voldoet. Het is niet uitgesloten dat op basis van deze onderzoeken op
onderdelen aanpassingen worden doorgevoerd in de visie.
Verder vindt er nog inspraak plaats over het ontwerp van de visie.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

