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VERZONDEN 1 0 JULI 2012 
datum : 9 juli 2012 
kenmerk : 2012U01870 
betreft : Voorbereiding raadsvoorstel uitvoeringsplan IWP 

Geachte leden van de raad, 

Op 4 juni j . l . heeft het College het definitief uitvoeringsplan IWP vastgesteld. Op het punt van 
het uitvoeringsplan IWP willen wij u graag thans de stand van zaken melden omdat hierover 
op korte termijn met betrokkenen/omwonenden wordt gesproken en wij graag de voortgang 
ook aan hen melden. 

Uitvoeringsplan IWP 
Over de basis van een uitvoeringsplan voor het IWP hebben wij reeds twee maal gesproken 
in de commissie Ruimte. Ter voorbereiding op de kadernota hadden wij reeds een wat ons 
betreft definitief uitvoeringsplan opgesteld voor de I W P teneinde een goede inschatting te 
kunnen maken van de in de kadernota op te nemen bedragen. In de kadernota zoals 
besproken in uw raad van 2 juli j . l . zijn de benodigde kosten opgenomen. 

Spoed 
Nut en met name noodzaak om thans op korte termijn beslissingen te nemen ter uitvoering 
van het uitvoeringsplan I W P werden versneld door de tussenuitspraak van de Raad van 
State d.d. 30 maart 2012 inzake het bestemmingsplan Nieuw Centrum. Zoals u weet heeft de 
Raad van State met name vraagtekens gesteld bij de financiering en de uitvoering van de 
voorgenomen verkeersmaatregelen om verkeersproblemen rondom een uitgebreid Winkelhof 
en de bouw van de Brede School West te voorkomen. 
Uw raad heeft tot max 24 weken na de uitspraak (dat is 14 september) de tijd gekregen om 
enkele zaken nader te motiveren. Naast besluitvorming over welke maatregelen (globaal) 
genomen gaan worden is de financiering van belang. De "economische uitvoerbaarheid" van 
het bestemmingsplan moet namelijk aangetoond worden. Dat is de reden dat wij u reeds in 
uw vergadering van 10 september a.s., dus voor de begrotingsbehandeling in november een 
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voorstel zullen voorleggen om het benodigde krediet voor de uitvoering van het 
uitvoeringsplan I W P zeker te stellen. 
Vooruitlopend daarop informeren wij u over de voorgenomen verkeersmaatregelen zoals 
gemeld in bijgaand uitvoeringsplan IWP. Hierover kunt u uiteraard in de commissie Ruimte 
van 28 augustus a.s. discussiëren ter voorbereiding op besluitvorming in de raad van 10 
september a.s.. 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtepd, 
burgemeester en wethouders, 
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