Uitnodiging
6 maart 2022
Beste raadsleden,
Namens de voorzitter van uw raad nodig ik u uit voor de hoorzittingen
ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020”, die plaatsvinden op dinsdag
12 en woensdag 20 april 2022 in de raadszaal van het gemeentehuis, aanvang beide
dagen om 19.15 uur.
De bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen berust bij de
gemeenteraad. Bij zijn besluit over de vaststelling van een bestemmingsplan moet de
gemeenteraad ook de zienswijzen beoordelen die werden ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de Hoorzittingen biedt de gemeenteraad aan de
indieners van de zienswijzen de mogelijkheid om in vijf minuten een mondelinge
toelichting te geven op de ingediende zienswijzen. De zienswijzennota wordt afgerond na
de extra raadsvergaderingen zodat de definitieve versie kan worden betrokken bij de
uiteindelijke besluitvorming van de gemeenteraad over de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Via uw raadsinformatiesysteem/iBabs kunt u vanaf vrijdag de bij deze hoorzittingen
behorende stukken inzien. Dit heeft te maken met de uiterste datum voor het aanmelden
voor de hoorzittingen komende donderdag 7 april.
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020 heeft van 14 oktober tot en
met 24 november 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 154 zienswijzen
ingediend terwijl daarna ook nog 3 brieven met zienswijzen zijn ontvangen. De conceptzienswijzennota over al deze zienswijzen is onderdeel van het dossier en vindt u terug bij
de stukken. De indieners van de zienswijzen zijn schriftelijk geïnformeerd over de
conceptreactie op de door hen ingediende zienswijzen. Komende vrijdag informeren wij u
over de planning tijdens de hoorzittingen en stellen we de stukken ter beschikking.
Tijdens de hoorzittingen geven we de indieners de gelegenheid om mondeling te
reageren op de gemeentelijke concept-reactie over de ingediende zienswijze en om hun
zienswijzen toe te lichten. Het is niet de bedoeling dat de zienswijze zelf nog een keer
voorgelegd wordt. U kunt immers kennis nemen van de ingediende zienswijzen en de
reactie hierop.
We gaan er van uit dat we uw raad in juni 2022 een voorstel kunnen voorleggen over de
vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2020" en de daarover
ingediende zienswijzen. Daarbij krijgen de indieners van zienswijzen niet opnieuw een
mogelijkheid om in te spreken tijdens een raadsvergadering. De nu geplande
hoorzittingen zijn hiervoor bedoeld.
Het inhoudelijke debat over het bestemmingsplan en de beoordeling van de ingediende
zienswijze vindt plaats aan de hand van het raadsvoorstel en de dan afgeronde
zienswijzennota. De hoorzittingen bieden u vooral de gelegenheid om eventuele
verhelderende vragen te stellen aan de indieners die hun zienswijzen komen toelichten.
Deze hoorzittingen zijn reguliere raadsvergaderingen. Dat betekent dat er een quorum
aanwezig moet zijn om het een rechtsgeldige raadsvergadering te laten zijn. Ik ga er dan
ook van uit dat er voldoende raadsleden aanwezig zijn. Uiteraard zijn ook uw
commissieleden van harte welkom om vanaf de publieke tribune bij deze openbare
vergadering aanwezig te zijn.

Namens de voorzitter van de raad,

Joyce Satijn,
griffier

