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Motie

De Road van de gemeente oegstgeest, in vergadering bijeen op 3 februori 2022

Ken n isge nomen hebbe nd van :

o De brieven en verzoeken van de eigenaresse van Sportschool Jenergy;
I De beantwoording van technische vragen en de interpellatie van Hart voor Oegstgeest in 202i.

en2022 over het vervallen van de functie 'Sport' binnen de bestemming'Gemengd - 2' binnen
het bestemmingsplan Poelgeest.

Constqterende dot:
Er geen redenen zijn gevonden door de wethouder en de organisatie waarom de functie 'Sport'
binnen de bestemming 'Gemengd - 2' uit het bestemmingsplan Poelgeest is verdwenen;
Uit de beantwoording van onze technische vragen over het le wijzigingsbesluit Poelgeest
Sportpark Overveer is gebleken, dat uniformering van regels in het kader van Standaard
Vergelijkbare bestemmingsplannen niet heeft geleid tot het verdwijnen van de functie 'Sport'
binnen de bestemming'Gemengd'.

Overwegende dot:
o Het overgangsrecht van het bestemmingsplan Poelgeest niet dezelfde werking heeft als het

herstellen in het bestemmingsplan Poelgeest van de omissie, omdat bij de overgangsregeling
per vergunningsaanvraag wordt beoordeeld of dit onder het overgangsrecht valt;

. Btj een bestemmingsplan integraal kan worden bezien of er sprake is van een goede ruimtelijke
ordening ten aanzien van milieunormen, verkeer en parkeren;

o Er mogelijk een procesefficiency ontstaat door i.p.v. met separate vergunningsprocedures met
een hersteld bestemmingsplan te werken.

Verzoekt het college

1.. Om de procedure tot het herstellen van de functie 'Sport' in bestemming Gemengd-2 in het
bestemmingsplan Poelgeest te starten en daartoe een ontwerpbestemmingsplan 2e partiele
herziening Bestemmingsplan Poelgeest ter inzage te leggen, en daarna aan de raad met een
nota van zienswijzen ter besluitvorming voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Oegstgeest:

a

a

Karin Rosdorff


