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Het college van burgemeester en wethouders heeft aan het afdelingshoofd RO de bevoegdheid
gemandateerd om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss – 2020’ met bijbehorende stukken vóór
de behandeling in uw Raad aan te passen op ondergeschikte punten. In het collegevoorstel
hebben wij hiervoor de volgende motivering opgenomen:
3.1 We vragen u de bevoegdheid om kleine aanpassingen door te voeren te mandateren.
Het bestemmingsplan Buitengebied Oss – 2020 doorloopt een lange weg. Uit overleggen met de
gemeenteraad is gebleken dat het wenselijk is om te komen tot een spoedige vaststelling. Mede
met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Dit legt een tijdsdruk
op de ambtelijke voorbereiding. De aanlevertermijn aan de gemeenteraad kan nuttig gebruikt
worden om bij wijze van eindredactie het plan te vervolmaken en te controleren op juistheid en
innerlijke consistentie. Dit kan onnodige beroepszaken voorkomen. De werkzaamheden betreffen
een aanvulling en aanscherping van de toelichting, regels, verbeelding en het zienswijzenverslag.
Dit zijn technische of redactionele aanpassingen, die beleidsmatig geen invloed hebben. Daarom
stellen wij voor om het afdelingshoofd RO te mandateren om, in overleg met de portefeuillehouder,
tot aan de vaststelling de hiervoor bedoelde aanpassingen in de stukken aan te brengen
Ter aanvulling op deze motivering delen wij u nog het volgende mede. Dit mandaat is bedoeld voor
kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld het actualiseren van het plan naar aanleiding van tussentijds
verleende vergunningen of meldingen (bijvoorbeeld voor een ander veetype, andere stikstofrechten
of gebruiksafwijkingen). Ook kunnen geconstateerde foutjes in het plan hiermee nog rechtgezet
worden.
Op dit moment valt alleen de aanpassing naar aanleiding van de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan geitenhouderijen onder dit mandaat.
Wij informeren u voor de geplande vaststellingsdatum van het bestemmingsplan actief over de
aangebrachte wijzigingen en doen u hiervoor een voorstel.
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