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Procedure Wijzigingsplan Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening
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Onder verwijzing naar de commissie ruimte van 11 oktober 2078 Jl.willen wij u graag nader
informeren over de bovengenoemde procedure. Tijdens de commissie ontstond onduidelijkheid
over de te volgen procedure voor het vaststellen van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat
maatschappelijke voorziening (het wijzigingsplan). De onduidelijkheid betrof een door ons
verzonden brief aan de indieners van zienswijzen. Door middel van deze raadsmededeling willen wij
deze onduidelijkheid weg nemen.

Procedure
Voor het vaststellen van het wijzigingsplan wordt de wettelijke procedure gevolgd. Deze procedure
bevat de volgende stappen:
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3.
4.
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opstellen voorlopig ontwerpwijzigingsplan,

terinzageleggingvoorwettelijk overleg,
opstellenontwerpwijzigingsplan,
ter inzage leggen voor zienswijzen,
verwerken zienswijzen en opstellen vast te stellen wijzigingsplan.
aanbieden wijzigingsplan aan college ter vaststelling en informeren indieners zienswijzen.
startberoepstermijn

Op dit moment zijn wij bijde vijfde stap. Voordat wij als college het wijzigingsplan vaststellen (stap
ó) moeten wij in dit geval de afspraak nakomen zoals is vastgelegd in het besluit van uw raad bij de
vaststellingvan het bestemmingsplan Oranje Nassau (23-IO-2OOB). De raad heeft namelijk besloten

dat het college niet eerder over een wijzigingsplan ter plaatse van het voormalige ASC-terrein mag
besluiten dan dat zij de raad in de gelegenheid heeft gesteld hierover haar wensen en bedenkingen
te uiten.
Door deze extra afgesproken tussenstap naar de raad verandert er niets aan de rechtpositie van de
indieners van de zienswijzen. Zij worden volgens de wettelijke procedure geïnformeerd (ó) over het
verdere verloop van het proces en de dan ter beschikking staande rechtsmiddelen (7). ln dit geval is
dat het aantekenen van beroep tegen het besluit van het college bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Brief aan indieners zienswijzen
lndieners van zienswijzen hebben een ontvangstbevestiging, d.d. 11juni 2018, ontvangen. ln deze
brief staat een onjuiste tekst. ln de ontvangstbevestiging is namelijk abusievelijk de tekst gebruik die
van toepassing is op de procedure behorende bij de ontvangstbevestiging van zienswijzen tegen een
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bestemmingsplon in plaats van de tekst behorende bij de ontvangstbevestiging tegen een

wijzigingsplan Hierdoor is ten onrechte de indruk gewekt dat de indieners vóór vaststelling van het
wijzigingsplan in de gelegenheid zouden worden gesteld om hun zienswijze bij uw raad toe te lichten
tijdens de commissie ruimte. Deze brief past niet bij de wettelijke procedure zoals hierboven
uitgelegd, maar heeft ook verwachtingen geschapen bij onze inwoners. Binnen de procedure voor
het vaststellen van een wijzigingsplan hebben indieners van zienswijzen voor vaststelling door het
college namelijk geen mogelijkheid om een toelichting op hun zienswijze te geven.
Nu door ons de indruk is gewekt dat de indieners van zienswijzen de mogelijkheid hadden om in te
spreken en wij de indieners niet zelf dit podium kunnen bieden om aan deze verwachtingen

tegemoet te komen, stellen wij het volgende voor.

Voorstel
Wij stellen het presidium voor om, bij uitzondering, tegemoet te komen aan de verwachtingen van
de indieners van zienswijzen door hen alsnog in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze toe te
lichten tijdens de besluitvormende raad van 30 oktober 2018. lndien het presidium hiertoe besluit
verzoeken wìj het presidium om ook de ontwikkelaar in de gelegenheid te stellen om in te spreken.

Mocht het presidium besluiten om geen uitzondering te maken dan verzoeken wij om het
agendapunt van de agenda van de besluitvormende raad van 30 oktober 2018 te halen en opnieuw
te agenderen voor de commissie ruimte op 8 november 2018 en besluitvormende raadvan22
november 2018. lndieners van zienswijze worden dan tijdens de commissie ruimte van I november
alsnog in de gelegenheid gesteld om in te spreken.

Wij betreuren het dat er niet op zorgvuldige wijze ìs gecommuniceerd met onze inwoners. Wij
wensen dit te herstellen en vragen daarom aan het presidium om ons voorstel in overwegìng te
nemen.
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