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Beroep tegen besluit bestemmingsplan Woonzorgzone
In de nieuwsbrief van 5 maart gaven we aan dat er beroep is
ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad om het
bestemmingsplan Woonzorgzone vast te stellen. Dit beroep
is ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Tegelijkertijd is om een voorlopige voorziening
verzocht. Het verzoek om voorlopige voorziening is op 31
maart 2022 voorgekomen en op 15 april 2022 heeft de Raad
van State uitspraak gedaan. De Raad van State heeft het
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Woonzorgzone,
Hattem” geschorst, omdat de belangen voor een spoedige
start van de bouw van de woonvoorziening van De Luwte en
het IKC minder zwaar weegt dan het belang van de indiener
van het beroep. Omdat deze uitspraak mogelijk vragen
oproept, zullen we hem in deze nieuwsbrief verduidelijken.
Wat houdt voorlopige voorziening in?
Iemand die het niet eens is met het vaststellingsbesluit van de
gemeenteraad kan beroep instellen bij de Raad van State.
Heeft deze persoon een spoedeisend belang, dan kan hij/zij de
rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo
wordt voorkomen dat er tijdens de beroepsprocedure
handelingen plaatsvinden die onomkeerbaar zijn. Denk aan
het bouwrijp maken van het terrein, of het verlenen van een
vergunning die past binnen het bestreden bestemmingsplan.
Een voorzieningenrechter geeft dus nog geen definitief
oordeel over een geschil. Het inhoudelijk beroep wordt pas
later behandeld in de bodemprocedure. De behandeling
hiervan moet nog plaatsvinden.

Over de nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief
informeren we u over
de laatste stand van
zaken rondom het
integraal kindcentrum
(IKC), op de oude
ijsbaan, vlakbij het
centrum. Waar staan
we en wat kunt u de
komende tijd
verwachten? De
inhoud van deze
nieuwsbrief komt tot
stand in
samenwerking met de
gemeente Hattem.
De nieuwsbrief is een
uitgave van:

Gevolgen uitspraak Raad van State voor proces
De aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor het IKC kan
pas verleend worden ná -een voor ons positieve uitspraak- in
de bodemprocedure. Wij zullen deze dus moeten afwachten.
Technisch ontwerp
We hebben helaas geen invloed op wanneer de zitting van de
bodemprocedure plaatsvindt. Dit wordt ingepland door de
Raad van State. Een bodemprocedure duurt gemiddeld tussen
de 6 en 12 maanden. Dat betekent vertraging, maar geen
stilstand. We kunnen in deze tijd voorbereidingen treffen
zodat we gelijk verder kunnen na de uitspraak. Op dit moment
zijn we bezig met het volgende:
▪ Afspraken maken over beheer en eigendom.
▪ Opstellen stichtingsacte.
▪ Uitwerken ontwerp terrein.
▪ Voorbereidingen aanvraag omgevingsvergunning.
▪ Naamsaanduiding gebouw start na de zomervakantie .

Hebt u een vraag over de inhoud van deze nieuwsbrief?
Stuur ons een email!
Van Heemstraschool: vanheemstraschool@stichtingcambium.nl
De Zaaier: directie.dezaaier@florion.nl
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