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GEMEENTE NUTH

Raad:
Agendapunt:
RTG:

22 mei 2012
8 mei 2012

AAN DE RAAD
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Entree Centrum Nuth
1. Samenvatting

In de raadsvergadering van 8 februari 2011 heeft uw raad besloten tot ontwikkeling van de
entree centrum Nuth, hoek Dorpsstraat / Stationstraat. Bij besluit van 1 november 2011
(FLO/2011/13605) heeft uw raad ingestemd met de financiering van het plan.
2. Doelstelling / Beoogd effect

Het bestemmingsplan Entree Centrum Nuth zal dienen als planologisch kader om 14
(zorg)appartementen te bouwen. Het complex wordt gerealiseerd in 3 bouwlagen.
3. Argumenten / Alternatieven c.q. opties / Toelichting

Gezien de huidige situatie ter plekke geeft het nieuwe plan de entree van Nuth een betere
aanblik, met 14 woningen voor een specifieke doelgroep.
Voor de karakteristieke uitstraling vooral naar de Dorpstraat is er voor gekozen om voor de
verbinding tussen Dorpsstraat en Stationsstraat een langzaam verkeersverbinding te realiseren.
Dit heeft optisch ook een positief effect op de omgeving ter plaatse van het plan.
4. Eerdere besluitvorming

Kortheidshalve wordt verwezen naar de raadsbesluiten van 8 februari 2011 (FLO/2010/16843) en
van 1 november 2011 (FLO/2011/13605), welke als bijlage ter inzage liggen voor uw raad.
5. Past in strategische visie

ja/nee (waarom niet) en welk programma

Ja, het voorstel past in de Strategische Visie van de gemeente Nuth.
Het onderhavige bestemmingsplan schept de mogelijkheid voor een wenselijke herstructurering
van een locatie in het centrum van Nuth. Door de nieuwe invulling van de locatie Entree Centrum
Nuth wordt representativiteit en de leefbaarheid van deze omgeving sterk verbeterd, hetgeen
een speerpunt is in de Strategische Visie.
6. Juridische aspecten / Wettelijk kader

Het plan ligt vanaf 27 maart 2012 gedurende 6 weken ter visie. De termijn sluit op 11 mei. Dit
betekent dat bij de behandeling van het plan in de RTG van 8 mei de termijn nog niet is
verstreken. Bij memo van 1 februari 2012 (FLO/2012/1873) heeft de portefeuillehouder uw raad
bericht dat het bestemmingsplan op 22 mei voor vaststelling zou worden voorgelegd. Hij wil hier
in het kader van een snelle voortgang van het project, conform de wens van uw raad, graag aan
vast houden. Dit betekent dat er tijdens de RTG nog geen volledige zekerheid bestaat omtrent
het indienen van zienswijzen. Mochten er geen zienswijzen worden ingediend, dan staat niets de
vaststellingsbehandeling op 22 mei in de weg. Mochten er wel nog zienswijzen worden ingediend,
dan zal het voorstel worden teruggetrokken en zal het voor behandeling op een later tijdstip
worden geagendeerd.
7. Financiële aspecten

Middels de realiseringsovereenkomst is geregeld dat alle kosten en risico’s ten laste van de
ontwikkelaar komen. De overeenkomst is getekend. Daarnaast is door de provincie een subsidie
in het kader van de ISV-3 regeling toegezegd.
8. Communicatie en Burgerparticipatie

Uw raad wordt voorgesteld het bijgevoegde zienswijzenverslag vast te stellen, wat dele uit zal
maken van het bestemmingsplan (p.m.).
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9. Risico’s

Verwezen wordt naar de kop financiële aspecten.
10. Planning

De omgevingsvergunning is reeds aangevraagd en wordt uitvoerig getoetst (p.m.) Nadat het
onderhavige bestemmingsplan onherroepelijk is, en de aanvraag voldoet aan alle vereisten, kan
de vergunning verleend worden.
11. Evaluatiemomenten / Rapportages aan raad

N.v.t.
12. Bijlage(n)

1. Ontwerp bestemmingsplan Entree Centrum Nuth.
2. zienswijzenverslag.

13. Ter inzage liggende stukken

1. Bijlagen behorende bij bestemmingsplan (p.m.).
2. de raadsbesluiten van 8 februari 2011 en 1 november 2011.
3. Brief Provincie dd. 15-02-2011 inzake de reservering van de ISV-3 subsidie.

14. Voorstel College

Uw raad wordt geadviseerd om het ontwerp bestemmingsplan Entree Centrum Nuth en het
zienswijzenverslag vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Nuth,
de secretaris.,

de burgemeester,

Drs. E. van Mierlo

Mr. H.G. Vos

15. Besluit Raad

Het bestemmingsplan Entree Centrum Nuth en het Zienswijzenverslag vast te stellen.

De raad van de gemeente Nuth,
Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 22 mei
2012,
de griffier,

de voorzitter,

P.J.M. Boyen

Mr. H.G. Vos

