RAADSagenda
13INT02383

voor de openbare vergadering van de raad op maandag 1 juli 2013 om 19.30 uur in de
Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal

Agenda
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2

Vaststellen agenda
Raadslid dhr. W. Felix dient een motie vreemd aan de orde van de
dag in. De voorzitter stelt de agenda gewijzigd vast met de motie
als nieuw agendapunt 12. De sluiting wordt daarmee agendapunt
13.
Raadslid mw. W.M.H. Paalman-Vloedgraven stelt voor om
agendapunt 9 op te splitsen in twee delen, om eerst a)
amendement over referendum te bespreken en vervolgens b) het
voorstel en eventuele andere amendementen. De voorzitter stelt de
agenda volgens dit voorstel gewijzigd vast.

3

Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat wethouder J. Beintema vanwege een
afspraak elders later zal aanschuiven.

4

Voorstel tot gewijzigd vaststellen (ten opzichte van het ter visie
gelegde ontwerpbestemmingsplan) van het bestemmingsplan
"Bedrijventerrein 't Lochter 2013
Samenvatting:
De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat bestemmingsplannen
actueel én digitaal beschikbaar dienen te zijn. Onder actueel wordt
in dit verband verstaan: minder dan 10 jaren geleden door de raad
vastgesteld. Eén van de plangebieden waarvoor de
bestemmingsregeling dient te worden geactualiseerd, is die voor
bedrijventerrein 't Lochter te Nijverdal.
Het ontwerpbestemmingsplan ""Bedrijventerrein 't Lochter 2013""
heeft ingaande 16 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Er is één zienswijze ingediend.
Wij stellen u, onder verwijzing naar Bijlage I bij dit raadsvoorstel,
voor om:
- de zienswijze deels ongegrond te verklaren voor wat betreft de
aangevoerde onduidelijkheid over het begrip bebouwingspercentage
en voor het overige gegrond te verklaren;

Besluit

De agenda is gewijzigd
vastgesteld.

Het voorstel is aangehouden
en schuift door naar de
raadsvergadering van 1 juli
2013.
Vergadering 1 juli 2013: De
fracties van PvdA, CDA, GB
en ChrU dienen een
amendement in. Dit
amendement is aangenomen
met 15 stemmen voor
(fracties PvdA, GB, CDA,
ChrU) en 10 stemmen
tegen. Het besluit met
inachtneming van het
amendement is aangenomen
met 24 stemmen voor en 1
stem tegen (HOP).

- het bestemmingsplan op een aantal onderdelen ambtshalve te
wijzigen,
en het bestemmingsplan voor wat betreft de gegrond verklaarde
onderdelen van de zienswijze alsmede voor wat betreft de
voorgestelde ambtshalve wijzigingen vast te stellen in afwijking van
het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan.
Tot slot adviseren wij u:
a. om in te stemmen met een opgestelde, in Bijlage I bij dit
raadsvoorstel verwoorde, verantwoording van het groepsrisico voor
een tweetal aanwezige risicovolle inrichtingen op het
bedrijventerrein. In dit verband wordt onder groepsrisico verstaan:
de kans per jaar dat een groep mensen overlijdt als gevolg van een
ongeval met een risicovolle activiteit.
b. conform het door u op 11 december 2012 vastgestelde externe
veiligheidsbeleid te verklaren dat u het groepsrisico bij de onder a.
aangehaalde risicovolle inrichtingen aanvaardbaar acht.
5

Centrumplan Daarlerveen

Het voorstel is unaniem
aangenomen.

Samenvatting:
Om met de realisatie van het Centrumplan Daarlerveen te kunnen
starten in september 2013 zijn aanvullende middelen nodig. In het
kader van de Leerlingbouwplaatsconstructie moet in deze maand
met het project worden gestart zodat er voor de zomervakantie
afspraken moeten worden gemaakt met de aan het project
verbonden opleidingsbedrijven. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn
de inspanningen er op gericht om hiervoor aanvullende subsidies te
verkrijgen om het tekort van 208.852,40 te dekken. Er kan op dit
moment niet worden aangegeven of en tot welk bedrag aanvullende
dekkingsmiddelen worden toegekend door de Regio Twente en/of
de provincie Overijssel. Voorgesteld wordt daarom om garant te
staan voor het tekort zodat met de realisatie van het Centrumplan
kan worden gestart om het dorpshuis t Trefpunt te Daarlerveen te
verbouwen en uit te breiden zodat het een functie krijgt als
kulturhus, inclusief een herinrichting van het aansluitende openbare
gebied en faciliteiten voor passanten van de inmiddels gebouwde
aanleigsteiger voor de recreatievaart aan het Kanaal Almelo-De
Haandrik.
9

Evaluatie betaald parkeren
Dit agendapunt is opgesplitst in 2 delen. Eerst wordt een
amendement van de fracties BB, PvdA en HOP besproken
(onderwerp: referendum). Dit amendement is verworpen met 9
stemmen voor (fracties BB, PvdA, HOP) en 16 stemmen tegen.
Vervolgens wordt een amendement van BB en HOP besproken. Dit
amendement is verworpen met 7 stemmen voor (fracties BB en
HOP) en 18 stemmen tegen. Daarna wordt een amendement van
VVD, D66, GB, CDA, ChrU en GL besproken. Dit amendement is
aangenomen, waarna besluitvorming over het voorstel plaatsvindt.
Samenvatting:
Sinds 1 oktober 2011moet er betaald worden voor parkeren in het
centrum van Nijverdal. Omdat gedurende 2012 bleek dat de
inkomsten fors achterbleven bij de verwachting, is de evaluatie van
het betaald parkeren beleid vervroegd. Op grond van een aantal
onderzoeken en analyses bevat deze nota onder meer een set aan

Het amendement van de
fracties VVD, D66, GB,
CDA, ChrU en GL is
aangenomen met 16
stemmen voor (fracties
VVD, D66, GB, CDA, ChrU
en GL) en 9 stemmen tegen
(fracties BB, PvdA, HOP).
Alle punten uit het besluit
zijn in het amendement
verwoord en wordt als
zodanig vastgesteld met
inachtneming van een nader
uit te werken exacte
invulling, zoals aan de orde
is gekomen in de discussie.

voorstellen die de opbrengsten moeten verhogen en de kosten
moeten terugdringen. Zo stellen we uw raad onder meer voor het
betaald parkeren in de Bloemenwijk te vervangen door parkeren
voor vergunninghouders, het tarief van de naheffingen te verhogen,
het systeem van afschrijven te veranderen en de tarieven voor een
aantal vergunningen te verlagen. Het voorgestelde model leidt tot
kostendekkendheid in 2022. Voor 2013 verwachten we een tekort
van per saldo 282.000,-.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. De resterende
agendapunten worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van
dinsdag 2 juli 2013.

De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA.

