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Gemeente Ouhwater
Ondenverp:
Vaststellillg bestemmingsplan Gezondheidscen|tym Oude Singel
Voorstel
Stel het bestemmingsplan Gezolzdlzeidscentrum Oude Singel ongewijzigd vast.
Inleiding
In het Illtegraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHO) en de daarbij behorende Allonge is
bepaald dat op het perceel van de voormalige Immanuëlschool, Oude Singel 1 1 , een
gezolldheidscen|um met l 4 seniorenwonillgen worden gebouwd.
De ontwikkelde plannen zijn vastgelegd in een olltwerpbestemmillgsplal) en in een
o||twep-omgevingsvergunlling.
Met toepassing van de Coördinatieverordenillg Oudewater 20 10 zijn het
olz|erpbestelnmingsplall en de ontwerp-omgevingsvergunnillg gecoördineerd
voorbereid.
De beide ontwerpen hebben vanaf 29 augustus 20 12 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Over de ontwerpen zijn geen zielnswijzell ingediend.
Wij stellen u daarom voor het bestemmilagsplall ongewijzigd vast te stellen.
Argumenten
1. het plan voldoet aan een goede ruil||telqke ordening
11) het bestemmingsplan wordt de nieuwe planologische situatie uitvoerig geluotiveerd.
Het plan voldoet aan alle relevante regelgevillg, waaronder die ten aanzien van milieu,
natuur, water, arclleologie en regels van andere overheden.
2. over het plan z#/? geen zienswjzen ingediend.
Het plan heeû vanaf 29 augustus 2012 ter inzage gelegen. In verband met een
Iniscolnmunicatie met de Staatscouralxt is de illzagetennijll verlengd tot 1 9 oktober 20 l 2.
Binnen deze periode zijn geen zielassvijzel) ingediend.
Kan|ekeningen
Niet van toepassing
Financiële toelichting
De wollingbouwvereniging heeft het perceel gekoeht en bouwrijp gemaakt.
Uitvoering
Als uw raad besluit tot vaststellillg van het bestemmillgsplala besluiten wij gelijktijdig tot
verlening van de omgevillgsvergunnilag.
Voor het instellen van beroep tegen beide besluiten in dan nog slechts één rechtsgallg, en
wel naar de Afdeling bestuursreelltspraak van de Raad van State.
Samenwerking
Niet van toepassing
Subsidiemogelijkheden
Bij de provincie is een aanvraag om subsidie ingediend, die, bij toekellllillg, de gemeente
f 5000,-- per woning oplevert.
lntegraliteit
Niet van toepassing
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Duurzaam inkopen
Niet van toepassing
Achterliggende stultken
ontwepbestelnmingsplan
OlltWerp-onlgevingsvergunnillg
Communicatie
Nu er geen ziellswijzen zijn ingediend hoeft er ook niemand specifiek te worden
tlitgellodigd.
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Door de Raad is op l 3 december 201 2 met algemene stemmen/' ' besloten:
Het bestelnluingsplan Gezondlleidscelltrulxl Oude Singel ollgewijzigd vast te stellen.
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