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overwegende dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), het ontwerp van het bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding als vervat in
de bestandenset met planidentificatie NL.lMRO.0200.bp1 048-vas1 met ingang van 5 november
2009 gedurende zes weken voor een ieder langs elektranische weg beschikbaar is gesteld en
raadpleegbaar gemaakt en tevens een volledige verbeelding op papier ter inzage heeft gelegen;

overwegende voorts dat hij de in dat voorstel vervatte overwegingen tot de zijne maakt en dat
die als zodanig geacht moeten worden hier woordelijk te zijn overgenomen;

overwegende dat het niet noodzakelijk is een exploitatieplan vast te stellen omdat er geen spra-
ke is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bra en dat de door de gemeente te maken
kosten voor de realisatie van het plan reeds gedekt zijn via de exploitatie van het woon- en
werkgebied Zuidbroek;

overwegende dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestands-
naam GBKA_bp1 048_201 0_01.dgn;

1. Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding, als vervat in de bestandenset met
planidentificatie NL.lMRO .0200.bp1 048-vas1, met de daarbij behorende toelichting, langs
elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen.
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Voorstel
1. Het bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding als vervat in de bestandenset met

planidentificatie NL.lMRO.0200.bp1 048-vas1, dat betrekking heeft op het verleggen van
een gastransportleiding voor de ontwikkeling van woon- en werkgebied Zuidbroek, langs
elektronische weg en in analoge vorm vaststellen overeenkomstig het voor u ter inzage
gelegde conceptbesluit.

2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting
Het bestemmingsplan betreft het verleggen van een gastransportleiding voor de ontwikkeling
van woon- en werkgebied Zuidbroek. Met de realisatie van het plan kan een andere
gastransportleiding worden opgeheven die een belemmering vormt voor de ontwikkeling van
bedrijventerrein langs de A50.
Het ontwerp van bovengenoemd plan is met ingang van 5 november 2009 gedurende zes
weken voor een ieder langs elektronische weg beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt;
ook heeft een volledige verbeelding op papier ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar
voren gebracht.
In het concept-raadsbesluit hebben wij beschreven waarom het vaststellen van een
exploitatieplan niet nodig is. Kortheidshalve verwijzen wij naar het concept-raadsbesluit.

Ir. F.A. Spoelstra L.B.


