AMENDEMENT 5.1
Agendapunt 5: Voorstel tot het gewijzigd vaststelling van het bestemmingsplan Kern
Bredevoort 2012.
Amendement van de fractie van de Progressieve Partij inzake het laten vervallen van de
ontwikkelingslocatie Vestingpark Sint Bernardus zoals omschreven in het bestemmingsplan Kern
Bredevoort 2012.
De fractie stelt het volgende voor:
In het bestemmingsplan Kern Bredevoort 2012 worden bij de vaststelling door de gemeenteraad de
volgende wijzigingen aangebracht:

Voor wat betreft de regels:
a. artikel 11.1, onder i, wordt geschrapt;
b. artikel 11.2.1 sub b wordt gewijzigd als volgt: “bouwwerken ten behoeve van de bestemming,
waaronder een lourdesgrot, speelvoorzieningen, alsmede een droogloods uitsluitend ter plaatse van
de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – droogloods”;
c. in artikel 11.2.3 wordt de aanhef gewijzigd in “Gebouw t.b.v. de droogloods”; de leden b. en c. van
dat artikel komen te vervallen;
d. artikel 11.2.5, lid c, wordt geschrapt en lid “d”. wordt vervolgens gewijzigd in “c”
Voor wat betreft de verbeelding:
De gebiedsaanduiding “Vestingpark” wordt geschrapt.

Voor wat betreft de toelichting:
e
Op pagina 4, 14 regel van onderen wordt “ontwikkelingslocatie Vestingpark” geschrapt;
Op pagina 12 wordt de volgende zin geschrapt: “Dit is betrokken bij het opstellen en zal ook bij de
realisering aan de orde komen van het landschapsontwerp voor het Vestingpark Sint Bernardus
(Parklaan landschapsarchitecten december 2010)”;
Op pagina 13 wordt de bullet met het woord Vestingpark geschrapt.
Op pagina 15/16 wordt de paragraaf “Vestingpark” geschrapt.
Op pagina 19 wordt de volgende passage geschrapt: “De waarde van het openbaar groen in het
beschermd stadsgezicht is onlangs nog bevestigd door het opstellen van een landschapsontwerp
voor het Vestingpark Sint Bernardus (Parklaan landschapsarchitecten december 2010).
Hoofddoelstelling is het zichtbaar en/ of beleefbaar maken van de historische gelaagdheid, waarbij de
fase van de vestingwerken een belangrijke plaats inneemt. De tijdlaag van de vesting geven is
vormgegeven als een vestingpad met follies. In de regels is, binnen de reikwijdte van het
bestemmingsplan, de uitvoering van het landschapsontwerp mogelijk gemaakt (zie hoofdstuk 5
juridische regeling).
Voor wat betreft de bijlagen:
Bijlage 5 “ontwikkelingslocatie Vestingpark” wordt uit het plan verwijderd.

Toelichting amendement
Wij zijn van mening dat de ontwikkelingslocatie Vestingpark Sint Bernardus uit dit bestemmingsplan
moet worden gehaald. Reden:
tijdens de inloopavond op 10 mei 2102 en anderszins is onvoldoende duidelijk geworden naar
de bevolking gecommuniceerd wat deze plannen betekenen voor de invulling van het park.;
de laatste weken is duidelijk geworden dat in Bredevoort onvoldoende bekend is wat exact de
invulling van de plannen beteken. Er dient eerst een goede voorlichting en samenspraak met
de bevolking georganiseerd te worden.

-

-

de economische uitvoerbaarheid van dit deel van het bestemmingsplan is onduidelijk; de
investeringsbegroting is niet voorzien van een financieringsplan; de exploitatiekosten –na
investering- zijn onduidelijk en het is onbekend voor wiens rekening deze komen.
er zijn onduidelijkheden over de aansprakelijkheid, onderhoud en vervanging.
conclusie is dat de plannen nog onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt zijn om zo
gedetailleerd in een bestemmingsplan opgenomen te worden.
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