Raadsvoorstel

AAN

de gemeenteraad

AGENDAPUNT

4b

NUMMER

0020/12

RAADSVERGADERING

31-05-2012

COMMISSIE

Ruimtelijke Zaken

ORGANISATIEONDERDEEL

RO

PORTEFEUILLEHOUDER

David Moolenburgh

REGISTRATIENUMMER

12G0000044

TER INZAGE

in de leeskamer

Onderwerp
Ontwikkelingsvisie Rabobank locatie Abcoude (april 2012)
Toelichting
Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de
Rabobank-locatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de
historische kern Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie
opgesteld. Het college van B en W heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobanklocatie Abcoude vastgesteld.
Relatie beleidsplan
De ontwikkeling wordt niet genoemd in het beleidsplan. Het beleidsplan heeft het wel over optimalisatie
van bouwen binnen de rode contour in plaats van binnen de groene contour. De omgeving is betrokken
bij het opstellen van de ontwikkelingsvisie; dit sluit aan bij het kernenbeleid.
Samenvatting
Op het perceel Stationsstraat 14 was voorheen de Rabobank gevestigd. De Rabobank is verhuisd naar
het pand aan de overkant op Stationsstraat 15. De eigenaar is voornemens het gebouw en de locatie te
verkopen. De locatie ligt in het beschermd dorpsgezicht van Abcoude. Het pand zelf heeft geen
beschermde status en wijkt qua architectuur sterk af van de omgeving. Herontwikkeling van de locatie
kan de kwaliteit van het straatbeeld verbeteren. Het bestemmingsplan laat beperkte mogelijkheden tot
herontwikkeling van de locatie toe. Om tot een kwaliteitsverbetering te komen, moet van het
bestemmingsplan worden afgeweken. Deze visie geeft de randvoorwaarden waaraan
ontwikkelingsplannen voor deze locatie moeten voldoen om van het bestemmingsplan af te kunnen
wijken.

Waarom naar de raad
Met de raad is afgesproken dat bij projecten van minder dan tien woningen het college bevoegd gezag
is, waarbij de raad altijd de mogelijkheid behoudt om besluitvorming naar zich toe te trekken. Bij de
herontwikkeling van de Rabobank-locatie is een maximum aantal van tien woningen opgenomen. Toch
kiest het college ervoor, vanwege de gevoelige ligging in het beschermd dorpsgezicht, om de
besluitvorming over de ontwikkelingsvisie aan de raad voor te leggen. Besluitvorming over concreet
ingediende plannen kan, voor zover ze binnen de randvoorwaarden van de ontwikkelingsvisie vallen,
aan het college worden gedelegeerd.
Doelstelling en resultaat
Een breed gedragen ontwikkeling van de Rabobank-locatie passend binnen de karakteristiek van het
beschermd dorpsgezicht.
Argumenten en alternatieven
Geen.
Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
Communicatie/Wat betekent het voor de inwoner
Het college van B en W heeft op 31 januari 2012 de conceptontwikkelingsvisie Rabobank-locatie
Abcoude vastgesteld. De raad is door middel van een memo geïnformeerd, de gemeente heeft een
persbericht uitgestuurd en de ontwikkelingsvisie is op de website geplaatst. De visie is naar
omwonenden en direct betrokkenen gestuurd en heeft tot 17 februari ter inzage gelegen. Op de
conceptontwikkelingsvisie zijn drie reacties binnengekomen, in totaal ondertekend door 55 mensen. Op
20 maart 2012 is een inloopavond georganiseerd. Ongeveer zestig mensen hebben deze bijeenkomst
bezocht. De opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt en de schriftelijke reacties zijn verwerkt in
een nota van antwoord. Op basis van de binnengekomen reacties is de ontwikkelingsvisie op de
volgende punten aangepast of aangevuld.
≠

De totale hoeveelheid bebouwd oppervlak mag ten opzichte van de huidige situatie niet
toenemen (maximaal 595 m²).

≠
≠

Op de locatie is ruimte om maximaal 10 woningen toe te voegen.
Er zijn bouwgrenzen opgenomen waarbinnen de ontwikkeling moet plaats vinden.
-

Minimale afstand zijdelingse perceelsgrens: 2 meter.

-

Rooilijn nieuwbouw mag niet verder uitsteken dan rooilijn bebouwing Stationsstraat 18-24.

-

Minimale afstand bebouwing tot achterkant perceel: 19 meter.

≠

Er zijn maximale goot- en nokhoogtes opgenomen.

≠

De bouwhoogte in de tweede lijn is lager dan de bouwhoogte aan de Stationsstraat.

≠

Er zijn extra voorwaarden opgenomen om het aanwezige groen te sparen
-

De beuk en de leilindes op het voor terrein moeten blijven staan.
Onder de kroon van de monumentale bruine beuk op Stationsstraat 22 mogen geen
verstoringen plaats vinden.

-

De minimale afstand ten opzichte van de achterkant van het perceel beschermd het daar
aanwezige groen.

-

Bij de aanvraag omgevingsvergunning dient onderzoek te worden gedaan naar flora en
fauna.
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De ontwikkelingsvisie heeft een zelfbindende werking voor de gemeente, maar heeft verder geen
juridische status. Bij concrete planvorming wordt opnieuw contact met de omgeving gezocht. Bij
verlening van de omgevingsvergunning bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken.
Kosten, baten en dekking
Als een principeverzoek of een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, worden door de
gemeente legeskosten in rekening gebracht om de aanvraag in behandeling te nemen. Bij een nieuwe
ontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan met de gemeente afgesloten.
Hierin zijn de gemeentelijke kosten gedekt. Voor het overige zijn er geen gemeentelijke kosten en/of
baten.
Voorstel
≠

In te stemmen met de Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude (april 2012)

≠

In te stemmen met de Nota van antwoord Rabobank-locatie Abcoude

≠

Verdere besluitvorming aan het college te delegeren.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
de secretaris,

de burgemeester,
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De raad van de gemeente De Ronde Venen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 0020/12 van 31-05-2012)

Besluit
≠

In te stemmen met de Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude (april 2012)

≠

In te stemmen met de Nota van antwoord Rabobank-locatie Abcoude

≠

Verdere besluitvorming aan het college te delegeren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
d.d. 31-05-2012

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

