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Onderwerp

Uitweg Ambachtenhof Horne Quartier

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief aan de heer Feiter over de uitweg
van Horne Quaftier aan de Ambachtenhof.

2. De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.

Inleiding

Op 23 januari 2017 is de melding van Horne Quartier (HQ) voor het aanleggen van een
nieuwe uitweg aan de Ambachtenhof ontvangen. Deze is getoetst op de geldende
bepalingen in de APV en op 23 februari 2017 akkoord bevonden.
In oktober 2017 heeft de daadwerkelijke aanleg van de uitweg plaatsgevonden. Hierop
zijn vanuit de omgeving klachten ontvangen en op 17 april 2018 een brief van de heer
Feiter gericht aan de gemeenteraad. Een afschrift van deze brief is ook aan de Raad van
State verzonden met het verzoek tot opheffing van de uitweg.
Middels de concept antwoordbrief wordt de heer Feiter inzicht gegeven in de toetsing op
geldende bepaling in de APV, artikel 2.12 en waarom wij hebben ingestemd met de aanleg
van de extra uitweg van het HQ terrein. Tevens wordt de heer Feiter gelnformeerd over de
inmiddels in gang gezette handhavingsprocedure in het kadervan de huisvesting van
a rbeidsm igranten.

Beoogd effect/doel

De heer Feiter informeren via concept antwoordbrief over de toetsing in het kader van de
APV, huisvesting van arbeidsmigranten en regels rondom bekendmakingen.

Argumenten

Zie concept antwoordbrief aan de heer Feiter.
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Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Juridsche gevolgen
De heer Feiter heeft bij de Raad van State om een voorlopige voorziening gevraagd ten
aanzien van de nieuwe uitweg aan de Ambachtenhof.
Bij de toetsing van de nieuwe uitweg is over het hoofd gezien dat het terrein in het
bestemmingsplan Woongebieden 2014 is aangeduid als 'groen'. Hierdoor moet er voor de
nieuwe, reeds gerealiseerde, uitweg een omgevingsvergunning aangevraagd worden,
hierop zou bezwaar kunnen worden aangetekend.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie

De heer Feiter antwoorden conform bijgaande conceptbrief.
De raad informeren via de Tils-lijst.

Overieg gevoerd met

Intern:

Ruimte en Economie
Beleidsadviseur afdeling Ruimtelijk Beleid: Marianne Arts
Juridisch beleidsadviseur: Henk Creemers

Openbaar gebied
Verkeerskundig medewerker: Jurjen Feld

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Concept antwoordbrief aan de heer Feiter
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