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bezwaarschrift tegen het door de gemeenteraad genomen voorbereidingsbesluit voor het
gebied van de Noordse Buurt.

B&W stelt de Raad voor het volgende te besluiten:
1. het verslag van de commissie voor de bezwaarschriften v.k.a.;
2. in te stemmen met het advies van de commissie;
3. 19 bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 4 bezwaarschriften
niet ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 10 oktober 2007;
4. het voorbereidingsbesluit voor het gebied Noordse Buurt d.d. 26 april 2007 na
heroverweging in stand te laten.
Inleiding
Op 26 april 2007 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor het
gebied van de Noordse Buurt. Met het voorbereidingsbesluit wordt verklaard dat een
herziening van het geldende bestemmingsplan voor de Noordse Buurt wordt voorbereid.
Tegen het voorbereidingsbesluit is door 23 belanghebbenden bezwaar ingediend.
De bezwaarschriften zijn op de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van 13
september 2007gevoegd behandeld.
Op 24 januari 2008 heeft de gemeenteraad een tweede voorbereidingsbesluit genomen.
Dit voorbereidingsbesluit is nu nog van kracht. Beide voorbereidingsbesluiten hebben
elkaar gedurende enkele maanden overlapt. Tegen het voorbereidingsbesluit van 24
januari 2008 is door de heer M. van Zanten namens de heer J. P. van Veen een
bezwaarschrift ingediend. zie B&W stuknummer 08.0013936.
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Naar het oordeel van de commissie bestaat in hetgeen bezwaarmakers hebben
aangevoerd geen grond voor het oordeel dat uw raad niet in redelijkheid tot het nemen
van het voorbereidingsbesluit van 26 april 2007 heeft kunnen komen.
De commissie adviseert de raad bezwaarmakers te ontvangen in de bezwaren, 19
bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren en 4 bezwaarschriften niet
ontvankelijk te verklaren overeenkomstig het advies van de commissie d.d. 10 oktober
2007.
Niet is gebleken dat het advies van de commissie tot stand is gekomen op een wijze die
zich niet verdraagt met de toepasselijke wettelijke regelingen danwel dat het anderszins
niet zou voldoen aan de eisen die aan de advisering van die commissie behoren te
worden gesteld. Voor de inhoud van het advies wordt verwezen naar het advies dat als
bijlage aan het dossier is toegevoegd.
Beoogd effect:
Het besluit van de raad van 26 april 2007 in tact laten om ongewenste ontwikkelingen,
bijvoorbeeld het bouwen van kassen, in het gebied tegen te gaan.
Argumenten:
Voor de argumenten wordt verwezen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie
die als bijlage is toegevoegd.
Communicatie
De beslissing op het bezwaarschrift, het verslag en advies van de
bezwaarschriftencommissie worden aan bezwaarmakers toegezonden.
kanttekeningen
De juridische consequentie is dat bezwaarmakers de gelegenheid hebben om tegen de
beslissing op het bezwaarschrift beroep in te stellen en/of een voorlopige voorziening in
te dienen. Dit is ook de reden waarom we alsnog dit raadsvoorstel aan u voorleggen. Het
is duidelijk dat dit een jaar geleden had moeten plaats vinden. Er zijn geen financiële en
personele consequenties.De juridische consequentie is dat bezwaarmakers de
gelegenheid hebben om tegen de beslissing op het bezwaarschrift beroep in te stellen
en/of een voorlopige voorziening in te dienen.

Ondertekening (indieners):
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Toelichting
Voor de toelichting wordt verwezen naar het advies van de bezwaarschriftencommissie
die als bijlage is toegevoegd.

Er liggen achterliggende stukken ter inzage.

Advies meningsvormende raad
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