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Voo~tgesteld wards

Het bestemmiiigsplan Jou~:e - T3xede School onge~Krijzigd vast to stelien nnet in acht name van

een ambtshalve aanvullirig erx geen expiaitatieplanmost to stellen als bedoeld in aYtikel 6.12 van

de Wet ~uitntelijke oxdenirtg.

Same vatting

In het leader van de traststeltingsp~acedute als bedoelcl zn a~tikel 3.8 van de Wet n~~ntelijke

ardening heeft het onriveipbestemrsungsplan Jaure - Bede School met ingang van 14 j~nX

2012 gedutende zes ~veken vooY iedeeeen tex image gelegen ~~aarbij door.een iedez ziens~ijzen

tegen het ont~verp konden warden it~gediend. Van deze mogelijkheid is Been gebxuik gemaakt.

Het bestexz~mu~gsplan lean in die zin angewijzigd ~raxden trastgesteld. WeI heeft het Wetterskip

Fryslan ~=erzocht om het ~vateiaclvies alsnag als bijlage aan het pion toe to ~sToegen, we stellen

~crooi am dit ambtshalve to Jaen.

Programmabegroting 2011.

PragYamrraa 4. ~Tooxzieningen.

Doe~stelling

De ~ealisatze van de Bxede School Jouxe Zuid planalogisch magelijk maken.

Keuze mogelzjkheden

I~ Principe lean er voax ~uorden gekazen om het bestemrningsplan niet vast to stellen. Dit

heeft tot gevolg dot de planologische basis ~roor de ~aou~v z*an de Bxede School Joure Zuid

kaxxzt to vervallen en e~ alsnog een u[tgeb~eide procedure vaor het verlenen van de amge-

vingsvexgunnsng (Wabo} moot r~orden daorlapen. Een dezgelijke keuze levers veel tijdverlies

op en is vat on:s betreft zvet aan de orde.



Argu~a.ente~

Het antcverpbestem~ningsplan JouYe - Brede School heeft op grond van kzet t~epaalde in arttkel

3.8 gran de Wet i~ui~ntelijke ordering met uzgang Tan 14 juni 2412 geduxende zes ~reken ~croo~

iedeYeen tex image gelegen, tc7aa~bij ~rao:r iedereen de mogelijkheid bestond om eerz zienstvijze

bij de gemeenteiaad ua. to dienen. Van deze mogelijkiieid is Been gebxuak gemaakt. ~~Uel heeft

het ~ettexskip Fryslan ~rerzocht am het ~vateradvies alsnog aan het plan tae to voegen; z=oor--

gesteld z~Tordt om ~uertoe over to gaan en het tvatexadvies ambtshalve als bi}lage aan het plan

eoe to vaegen.

Het onttvexpbestemmingsplan biedt lief nzirntelijl~e - juxidische leader moor de realisatie van de

Bxede School aan de Kaiungin Julianalaan in de ~uijk Zuidexveld to ~oure, ~vaarin een bxeed

aan~od aan educatieve, sociale en culture]e €undies mogelijk is.

Het plangebied ~cvoxdt begtensd doox let Binnenpaad/locatie Tex Huivra aan de noordzijde,

de beg~aafp~aats aan de aostzijde, de I~ozxingin JuIianalaan aan de zuzdzijde en een aantal ~vo-

ningen aan de Scheer aan de ~svestzijde. Langs de Konzzzgisz~ulianalaan be-c=indt zich een cluske~:

met maatschappelijke vooxzieningen, ~vaaxonder schalen. De bestaande bebou~aing in het

plangebred zal ~vorden geslaopt.

Voor nadeYe infor:matie ovei de doelstellis~gen en uitgangspunten van het plan willen eve u

voor nadeie infoYrnatie kottheidshalve v'enuijzeii naar de inhoud van het bestem.n~i~gsplan dat

u bij de ter yxxzage liggende stuklcen aan~ieft.

Ka~ttekeningen/taevoegingen naar aa~leiding van de raadsco~mrnissxe

N.v.t.

Effectrneting

Inlet de vaststelling'van het beste~~lmuigspIan ~~rordt de planalogische basis gelegd voo~ de

~ealisatie van de Brede School Jaure Zuid. De bou~v ~vaxdt zaxgvuldig gemonitoxd gedntende

het gehele pxaces.

eta sica's

De risico's ~voxden gedurende het pxoces in de vooxtgangssappartage van de Bede School

Joure gemanitoid.

M~ddelen

De middelen voo~: de btede school zijn apgenomen iri de begtoting en I~et beste~nza~uzgsplan

wordt economisch uitvoe~baax geacht.

Daor middel ~=an de gYandexplortalieYegelulg in de Wet reunatelijke ordering en het ~3esluit

~uamtelijke axdening besclvkken gemeenten over mogefijl~heden voor het ~veYhalen van kasten

aan de hand vaz~ een exptaitatieplan volgerzs a~tikel 6.12 van de Wet ruitntelijke ordezaing.

Van het opsteIIen van een dergelijk exploitatieplan lean ~varder~ afgezien aIs de kosten "ai~dets-

zzns ve~zekeYd" zij~.
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Zoals bekend gelds hiei een innotratie€ aanbestecl3ngstraject ~vaaYbij de gemeente opd~:achtge-

~rer is en de zegie in ~xanden hee~t ~vaarmee een exploitatieplan in genoemde yin Hies aan de

ozde is. Het afzien van een derge]ijk e~ploitatieplan diem op forinele gxanden in de o~=enve-

gingen to Fvor~den betrol~ken en itz de besluit~Tosming tot citing Ye warden gebracht.

Cor~xunicafi~

In kzet kadei van de beste~i~s~~ingsplanprocedute heeEt insp~aak en ocreileg alsmede een ziens-

~vijzenpxocedu~e plaatsgevonden. De om~vanenden zijn schriftelijk geitiformeerd avei de

tefinzagelegging van l et ont~verpbestemnvngs~lan en de mogelijkheid onn een zienscvijze in to

then en.

B~handelvaarstel

De besluitvoxtni:ng ornb:ent de vaststellsng van het bestemsn~7gsplan ~srandt doox de gctneente-

raad piaats, troorgesteld ~cvordt daaLtoe oven to gaan.

Bt~rgenrzeester en tvekhouders van Ska.LSterlan

Afdelin~

Belaandelend ambtenaaz
Telefoonnuxnmer

F-mailadtes

ruinate/visie

G. Zaal

{0513) 48~ 384

~.zaal car skarsterlan.nl
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Besluit

Vergadering 3 oktober 2fl12
Nummer 68

Vaststelling bestemn~iugsplan )ooze - $xede Schaal

De rand van de getneente Skarsterlan;
geieze~ het ~=aafstel ~=an buxge~neestei en cvetlaoudexs, Hummer 68/2012;
en ovetnemende de in dat voorstel genoernde aigumer~ten en o~ei~veginge~;
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke arc~ening en c{e Algemene vet bestuux:sa-echt;
dat tegen het antzvet-~bestemmingspIan Been ziens~vijzen zijn itagediend;

besiuit:

het bestemmingsplan Jou~e-Bxede School (Code: 11G003/Q7-06-12
I~IL.IMR0.0051.BP3RE11JOUB1tEDESCH-QNQ1) ove~eenkomstig het bijgevoegde plan

met ~i~behorende j~lankaa~t vast to stellen ondex arxxbtshalve taevoeging tTan het wate~-

adva.esvan Wettexskip Fryslan volgens de b~tef d.d. 22 febtuari 2012, ker~metk

WFN1203428;

op gxond ~cran het Uepaalde in aYtike16.12 van de Wet ruimteliJke ordering geen e~ploitatie-

plan 'cast to stellen, gelet ap hefi bepaalde sn hoafdstuk 6.2 van de Plantoelic~xting.

Aldus besloten doof de taad van de gemeente SkarsteYian in zijn operzbaxe vergadering van

3 oktober 2012.

e raad voornvemd,

~..__

voarzitker t griffiez


