
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 16 december 2009 

aan : Gemeenteraadsleden Groot en van der Leij 

van : College  

onderwerp : Vragen bestemmingsplan Nieuw-Kranenburg 

Portefeuillehouder: Adri Plomp en Else Trap 

Inlichtingen bij: G. Presburg 

 
Aanleiding  

Ingevolge art 38 reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad heeft u vragen gesteld over het bestemmingsplan Nieuw-Kranenburg. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld op 25 november 2009. 
U veronderstelt dat de geprognosticeerde bezoekersaantallen naar beneden zijn bijgesteld.  
 
Toelichting 

Vanaf het raadsbesluit d.d. 2 juni 2008 is al bekend en door de raad besloten om een andere 
weg in te slaan. 
Niet langer een gebouw van 4.000 m² en een investeringskrediet van ruim € 7.000.000 maar 
een maximaal bouwvlak van 2.700  m² met een investeringskrediet van € 5.000.000. In dit oude 
‘grote’ plan is gesproken over een bezoekersaantal dat in enkele jaren zou kunnen oplopen tot 
50.000. Hierop wordt ook gedoeld in de nota van beantwoording zienswijzen bij het 
bestemmingsplan d.d. 29 september 2009. Ten onrechte wordt op blz. 4 van deze nota van 
beantwoording de indruk gewekt dat pas in deze nota het aantal van 50.000 bezoekers niet 
reëel wordt geacht. 
 
Sinds het raadsbesluit van 2 juni 2008 is dit bijgesteld tot 30.000. Het huidige Museum 
Kranenburgh gaat uit van 20.000 bezoekers (met een éénmalige piek naar 25.000). 
Het aantal van 30.000 is het uitgangspunt voor het vervolgtraject geweest en terug te vinden in: 
• Programma van Eisen d.d. 31 maart 2009  
• Exploitatieprognose, vastgesteld door gemeenteraad d.d. 26 mei 2009  
• Bestemmingsplan Nieuw-Kranenburg. 

 
Per concrete vraag volgt hierbij ons antwoord. 
1. Draagt de portefeuillehouder hier kennis van? 

Antwoord: 
Ja, zowel bij het raadsbesluit van 2 juni 2008, als bij het raadsbesluit van 26 mei 2009 als 
bij het bestemmingsplan Nieuw-Kranenburg wordt uitgegaan van 30.000 bezoekers. 

2. Wanneer maakt de portefeuillehouder gebruik van de actieve informatieplicht om deze kennis 
met de raad te delen? 

Antwoord: 
Deze kennis was al bekend bij de raad.. 

3. Welke gevolgen heeft dit voor het genomen raadsbesluit over het bestemmingsplan Nieuw-
Kranenburg, voor wat betreft financiën en uitvoerbaarheid van de plannen? 

Antwoord: 
Geen gevolgen omdat zowel bij het vaststellen van de investeringssubsidie als de 
exploitatiesubsidie is uitgegaan van 30.000 bezoekers. 
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