
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college
Datum: 7 april 2020
Onderwerp: uitstel aanlevering bestemmingsplan Steenenburg
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie (algemeen)
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan Steenenburg staat gepland voor de 
informatievergadering Omgeving van 14 april en de raadsvergadering van 12 mei 2020. Zoals u heeft 
gemerkt laten de stukken van het bestemmingsplan Steenenburg op zich wachten. Dat heeft uiteraard 
een goede reden, die ligt in de lijn van het schaalverdiepend werken met als doel om aan de voorkant 
een nog groter draagvlak bij betrokkenen (indieners van zienswijze) te verkrijgen voor dit unieke 
bestemmingsplan. Een bestemmingsplan waarmee we op korte termijn daadwerkelijk over kunnen 
gaan tot realisatie.

Informatie
Het ontwerpbestemmingsplan Steenenburg lag in de periode van 31 oktober 2019 tot en met 
11 december 2019 ter inzage. Er zijn in totaal elf zienswijzen ontvangen. Samen met de initiatiefnemer 
van de campus is gekeken of deze zienswijzen aanleiding geven om het bestemmingsplan aan te 
passen. Waar we dat nodig en wenselijk achtten, zijn we het gesprek aangegaan om standpunten 
over en weer verduidelijkt te krijgen. Uiteindelijk willen we het vastgestelde bestemmingsplan snel 
kunnen realiseren. 

De gesprekken bevinden zich in de afrondende fase. De huidige situatie met de coronamaatregelen 
bemoeilijkt de afstemming met betrokken partijen. Telefonisch en per e-mail vinden wel veel 
uitwisselingen plaats van inhoud en standpunten. Maar op dit moment wordt het fysieke contact node 
gemist om elkaar eens goed aan te kunnen kijken en tot overeenstemming te komen. Het gebrek aan 
dat fysieke contact vertraagt de afronding dusdanig dat wij er niet in zijn geslaagd om het 
raadsvoorstel en de bijbehorende stukken tijdig aan te leveren. Helaas ook niet binnen het extra 
tijdsbestek dat de agendacommissie ons al had geboden. 

Wij zijn er ons terdege van bewust dat een dergelijk belangrijk plan ook de nodige voorbereiding 
vraagt van u als raadsleden. Ook zullen indieners van een zienswijze mogelijk gebruik willen maken 
van het recht om in te spreken. Bovendien nadert de meivakantie. Die drie zaken in ogenschouw 
nemend, hebben we een constructief overleg gehad met uw voorzitter en griffier. 
We stellen de agendacommissie voor om het raadsvoorstel op woensdag 6 mei 2020 te behandelen 
in een speciaal ingelaste informatievergadering Omgeving, waarna het raadsvoorstel besluitvormend 
op de raadsvergadering van 12 mei 2020 kan worden behandeld. Wethouder Van der Poel geeft het 
Presidium vandaag een toelichting op het proces en beantwoordt eventuele vragen daaromtrent. 

U begrijpt dat we over de inhoud van de gesprekken op dit moment geen mededelingen doen om 
deze gesprekken met betrokkenen niet te frustreren en daarmee de planning niet verder onnodig 
onder druk te zetten. 

Bijlage(n): ---


