
- 
G E M E E N T E  

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013, Cluster Beleid en Regie, 
documentnummer: 2013.0.046.318; 

overwegende dat, 
het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld anders dan naar aanleiding van een zienswijze van 
gedeputeerde staten of de inspecteur, waardoor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening zes weken na de vaststelling 
bekendgemaakt moet worden; 
gedeputeerde staten en de inspecteur op voorhand instemmen met het eerder bekend maken van 
het besluit wanneer daarbij geen provinciale belangen of rijksbelangen aan de orde zijn; 

m het bestemmingsplan en de wijzigingen geen betrekking hebben op nationale enlof provinciale 
belangen; 

Gelet op de artikelen 3.8 en 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening; 

Gelet op het aangenomen amendement "gewijzigde onderbouwing inrichting RIN-locatie" (nummer 3) van 
de fracties van het CDA, PvdA, Christenunie, Arnhems Belang en Zuid Centraal; 

Besluit: 

1. in de zienswijzen van: 
- Ir. R.A. Velthuis 
- Vereniging Stadsschoon 
- L.P. Seelen; 
- mevrouw M.J. Drion; 
- Actiecomité "Houdt Schaarsbergen Laag" 
- de Fam. JPA Heymen en Heymen Rodermond Monumenten BV 

redenen te vinden die leiden tot vaststelling van dit bestemmingsplan in gewijzigde vorm ten 
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, zoals dit er inzage heeft gelegen op grond van 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening; 

2, ambtshalve redenen te vinden die leiden tot vaststelling van dit bestemmingsplan in gewijzigde 
vorm ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan 'Kemperberg, gedeeltelijke herziening 
2012-Ol", zoals dit er inzage heeft gelegen op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening; 

3. vast te stellen het bestemmingsplan 'Kemperberg, gedeeltelijke herziening 2012-01', zoals dit is 
vervat in plankaart NL.IMR0.0202.773.030l.gml met bijbehorende regels en toelichting waarbij 
de volgende wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft 
gelegen: 

Ten aanzien van de plankaart 

- de zone met een maximale bouwhoogte van 14 meter van de noordelijke grens van de 
bestemming "Maatschappelijk" zuidelijk te verplaatsen tot op de noordelijke grens van het 
gedeelte van het RIN-hoofdgebouw met een hoogte van 14 meter, waarbij de bouwhoogte van 






