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Geachte heer, mevrouw,

Verzonden:

Bij antwoord datum, cns kenmerk en onderwerp vermelden

Op 8 mei 2008 zijn de richtlijnen voor het MER Leidsche Rijn Centrum Noord door de Utrechtse gemeenteraad
vastgesteld. Hierbij ontvangt u een afschrift van het raadsbesluit en de vastgestelde Richtlijn. Bij het vaststellen is
uitgegaan van het door u opgestelde advies voor de richtlijnen(nr.2034-38).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

Na ens dezen,

M.. eegh,
Hoofd afdeling Milieu en Duurzaamheid
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Opgesteld door Dienst Raadsorganen
Griffie

Besluitnummer 2008.51

1 Voor kennisgeving aan te nemen.

I'rm;<;;dJl[<;;besl!Jit.BJITgITiniL@1i<;;fNQQrd~U'ark

Opgesteld door Raadsorganen
Griffie Gemeenteraad Utrecht

Besluitnummer 2008.52

1 vast te stellen dat het burgerinitiatiej"Noordse Park" voldoet aan de
ontvankelijkheidscriteria;
2 het burgeriniliatiejom aclvies voor de te leggen aan het college van
burgemeester en wethouders voor de inhoudelijke bespreldng van het
burgerinitiatiejin de commissie en de raad en
3 de griffier op te dragen het collegeadvies als hoorpunt te agenderen
voor de commissie Verkeer en Beheer van 8 juli 2008 en voor de
raadsvergadering van 4 september 2008.

Samenvatting:

ArgumcntcD

1.1 Het burgerinitiatiejvalt niet onder een van de in de verordening
opgenomen uitsluitingsgronden.
2.1 De verordening biedt de mogelijkheid om het initiatiejom advies
voor te leggen aan het college en een raadscommissie.

AGU j,;1flrstukken 2002
Opgestcld door Bestuurs- en Concerndienst
Bedrijfsbureau BCD

Bcsluitnummcr 2008.53

Kanttckeningcn

1 de verantwoording 2007 van de accountantsdienst vast te stellen;
2 het voordelig saldo van EUR 312.000,00 ten gunste te brengen van
de bestemmingsreserve Liquidatie Accountantsdienst;
3 de liquidatieajivikkeling van de Accountantsdienst uit te laten voeren
door de Bestuurs- en Concerndienst, Interne Auditajileling en de
daarvoor ingestelde bestemmingsreserve van EUR 312.000,00 en
overige balansposten naar deze dienst over te hevelen; voor een
specijicatie van deze posten wordt verwezen naar bladzijden 15 en
16 van de bijlage;
4 decharge te verlenen aan de directeur en 5 de Accountantsdienst per
Ijanuari 2008 op te heffen.
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2 de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
3 het vaststellingsrapport, inelusiefhet voorstel voor drie ambtshalve
wijzigingen vast te stellen en deze tot integraal onderdeel van het
vaststellingsbesluit te verklaren en
4 het bestemmingsplan Ie herziening Zuilen gegeven de beslispunten 1
en 2 vast te stellen.

Samenvatting:

Argumenten

1.1 De zienswijze gee}i aanleiding tot bijstelling van het
bestemmingsplan.
2.1 De overige zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan, deze zijn ongegrond.
3.1 Het vaststellingsrapport gaat uitgebreid en gemotiveerd in op de
zienswijze.
3.2 De ambtshalve voorgestelde wijzigingen zijn verbeteringen van het
bestemmingsplan.
4.1 De in het vaststellingsrapport weergegeven motiveringen geven
blijk van een goede afweging van de bij het besluit betrokken
belangen.
4.2 Er is sprake van 'goede ruimtelijke ordening'.

RiQhtJijnen.MER.H<i<ir&llikns.
Opgesteld door Dnst Stadsontwikkeling
Stedenbollw en monllmenten

Besluitnummer 2008.58

Kanttekeningen

I de richtlijnen voor de Milieu Effect Rapportage uitbreiding Golfclub
de Haar vast te stellen.

Samenvatting:

Argumenten

1.1 De richtlijnen worden gebruikt ter toetsing van de
aanvaardbaarheid van de IYfER.
1.2 De richtlijnen zijn opgesteld conform de eisen gesteld £Ian de
uitbreiding van de Golfbaan in de Nota van uitgangspunten.
1.3 In de richtlijnen is het advies van de Commissie MER voor de
richtlijnen opgenomen.
1.4 De richtlijnen zijn voor zover nodig aangevuld naar aanleiding
van de adviezen en inspraakreacties.

RiQ.htlijnenME.R.LeidsQheJlijnCent!1Ull NOQrd
Opgesteld door Dnst Staclsontwikkeling
Milieu en Duurzaamheicl
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2.5 De procedure voor hettot stand komen van een projectbesluit en
een bestemmingsplan is onder Wet ruimtelijke ordening exact gelijk.

Kanttckcning

2.1 !Jet nemen van een projectbesluit kan niet op voorhand helemaal
worden uitgesloten.




