‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Herziening 1
Broekstraat 7 Geffen’
I. INLEIDING
Deze nota bevat de volgende onderdelen:

een weergave van de gevolgde procedure

een samenvatting van de reacties (‘zienswijzen’) over het ontwerpbestemmingsplan

ons besluit over de zienswijzen

een beschrijving van de gevolgen van ons besluit voor de inhoud van het
bestemmingsplan

een toelichting op ons besluit

een overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het
ontwerp die wij ambtshalve aanbrengen (dat wil zeggen: die niet het gevolg zijn van
zienswijzen)
Deze nota behoort bij het voorstel van burgemeester en wethouders aan ons, en bij ons
besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen wij naw-gegevens (naam,
adres en woonplaats) en enkele andere persoonsgegevens niet digitaal aanbieden. Een
uitzondering geldt voor gegevens van

ondernemingen die behoren tot een rechtspersoon (zoals een B.V. of een v.o.f.)

personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure, bijvoorbeeld advocaten en
gemachtigden
Als het voor de uitoefening van een publieke taak moet, mogen wij persoonsgegevens wel
digitaal aanbieden.
Wij bieden deze nota digitaal aan. Daarom noemen wij geen naw-gegevens, behalve waar
de wet dat toelaat. In een apart overzicht staat wie welke zienswijze heeft ingediend. Dat
overzicht bieden wij alleen op papier aan, dus niet digitaal.
II. PROCEDURE
Iedereen kon het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken van donderdag 21
mei tot en met woensdag 1 juli 2015 in het gemeentehuis bekijken. Ook stond het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken in deze periode op het internet. Dit
hebben burgemeester en wethouders bekendgemaakt in Oss Actueel en de Staatscourant
van wonesdag 20 mei 2015 en op www.oss.nl.
Van donderdag 21 mei tot en met woensdag 1 juli 2015 kon iedereen schriftelijk en
mondeling op het ontwerpbestemmingsplan reageren. De gemeente heeft geen reacties
(‘zienswijzen’) ontvangen.
III. ZIENSWIJZEN
Er zijn, zoals hiervoor gemeld, geen zienswijzen ingediend.
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