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De raad der gemeente Soest; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2011, nr. RV 11-51; 

overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet Ruimtelijke Ordening het 
ontwerpbestemmingsplan 'Soest Î lidden en Zuid ' vanaf 30 maart 2011 gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen; 

dat over het ontwerp 53 zienswijzen naar voren zijn gebracht; 

gehoord de besprekingen op 6 oktober 2011 en 15 december 2011 In de gemeenteraad; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 juncto artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening; 

b e s l u i t : 

I de ingediende zienswijze van de heer Van Slooten niet-ontvankelijk te verklaren; 

II de overige kenbaar gemaakte zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 

I I I op de naar voren gebrachte zienswijzen te beslissen zoals in de blj dit besluit behorende 
bijlagen (Nota van Zienswijzen, Nota van Beantwoording Inclusief de ambtshalve wijzigingen en 
de [vlemo van 14 december 2011 inzake de bestemmingswijziging van het perceel Kerkstraat 11 
B van 'Wonen met de specifieke functieaanduiding maatschappelijk/wijkgebouw' naar'Wonen' is 
aangegeven); 

IV vast te stellen dat voor het bestemmingsplan 'Soest Midden en Zuid' geen exploitatieplan van 
toepassing is, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd; 

V vast te stellen het gewijzigde bestemmingsplan 'Soest Midden en Zuid', met de Identificatiecode 
IMRO.0342.BPSOE003-0301, zoals vervat op de verbeelding (waarvoor als ondergrond Is 
gebruikt o_ NL.IMRO.0342.BPSOE0003-0301.dgn) en regels met de daaraan ten grondslag 
liggende toelichting en onder het aanbrengen van de blj dit besluit behorende wijzigingen zoals 
verwoord In de bijgevoegde bijlagen (Nota van Zienswijzen, Nota van Beantwoording inclusief 
de ambtshalve wijzigingen en de Memo van 14 december 2011 Inzake de bestemmingswijziging 
van het perceel Kerkstraat 11 B van 'Wonen met de specifieke functieaanduiding 
maatschappelijk/wijkgebouw' naar'Wonen') en het raadsvoorstel RV 11-51. 

Soest, 15 december 2011 

de raad voornoemd, 
de gffiffler, de voorzitter. 

M. van Vliet MPM AA _- . .^-^ . Ndordergraaf 


